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Presentació
L’ordenació de l’estadística pública a les Illes Balears durant
molts d’anys ha estat una assignatura pendent. Mentre la major
part de comunitats autònomes anaven establint un sistema
estadístic propi que els permetés disposar de dades properes,
amb un alt nivell de desagregació territorial i atenent a les
peculiaritats socials i econòmiques dels seus àmbits geogràfics,
nosaltres continuàvem actuant com a simples difusors de les
dades que des de l’Institut Nacional d’Estadística o dels
diferents ministeris i entitats estatals s’anaven fent públiques.
Aquesta situació havia de canviar per obtenir una major i millor informació que, a més de
precisar el coneixement de la nostra realitat, ens permetés incidir en la presa de decisions de
manera més correcta.
Els beneficiats d’aquest canvi, d’aquest plus d’informació, no tan sols són les administracions,
sinó també el conjunt de la societat. L’estadística permet a les empreses conèixer la viabilitat
de les seves propostes, ens permet conèixer les demandes i mancances socials de les persones,
és fonamental pels investigadors que necessàriament han de contextualitzar els seus treballs,
fa possible que els mitjans de comunicació puguin transmetre un anàlisi acurat de l’evolució
dels fets que ens envolten, etc. En definitiva, l’estadística pública forma part del principi de
transparència que ha de regir tota societat democràtica; això, necessàriament, contribueix a
fer-nos més responsables a l’hora de gestionar les llibertats ciutadanes, planificar el progrés
econòmic i garantir el benestar social.
Tot aquest esforç que ha comportat l’augment significatiu de dades estadístiques per a les Illes
Balears s’ha fet sense augmentar ni la despesa ni el personal disponible. Senzillament, s’han
reorganitzant els recursos per aprofitar totes aquelles fonts administratives o microdades que
generaven altres entitats estadístiques per obtenir nous productes amb un alt valor afegit, a la
vegada que s’ha iniciat la producció de dades pròpies per part de l’Ibestat. Per això, i per
primera vegada, en un exercici de transparència, hem volgut fer pública una Memòria en la
qual fem balanç de la gestió estadística duta a terme entre els anys 2007 i 2011.
Certament, encara queda molt per fer, però estam convençuts, que amb el temps, l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), esdevindrà la vertadera referència per a l’anàlisi
estadístic de tot allò que succeeix a la nostra comunitat autònoma.
Carles Manera Erbina
Conseller d’Economia i Hisenda
i president del Consell Rector de l’Ibestat
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Introducció
Amb l’edició d’aquesta Memòria hem volgut fer
un compendi del conjunt d’actuacions que
s’han dut a terme durant la legislatura 20072011 per posar en marxa un vertader sistema
estadístic a les Illes Balears. Això bàsicament
s’ha centrat en el desenvolupament de la Llei
3/2002, d’estadística de les Illes Balears, tant
pel que fa a la constitució de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), com a entitat
autònoma, així com en l’ordenació de l’activitat estadística del conjunt de la comunitat
autònoma a partir de la constitució de les unitats estadístiques de les conselleries i els consells
insulars. Aquesta ordenació de l’activitat estadística autonòmica s’ha materialitzat en
l’aprovació del primer Pla d’Estadística de les Illes Balears per al període 2010-2013, així com
en l’aprovació dels programes estadístics anuals que el desenvolupen pels anys 2010 i 2011.
Pel que fa a l’Ibestat, les actuacions dutes a terme s’han fonamentat en quatre eixos:
La professionalització i especialització del personal adscrit a l’Institut, la qual cosa ha
comportat una profunda remodelació del personal assignat a l’entitat. En aquest sentit, cal
esmentar la creació de l’especialitat d’estadística dins els cossos facultatius superiors i
tècnic de la comunitat autònoma, i la convocatòria d’oposicions per cobrir les primeres
places.
Superar la fase bàsicament recol·lectora de dades de l’antic Institut Balear d’Estadística,
per centrar-se en la producció de dades pròpies, bé mitjançant l’explotació de les
microdades balears de les operacions de l’INE o dels registres d’altres entitats públiques, o
bé mitjançant la realització d’enquestes pròpies, com per exemple l’Enquesta modular
d’hàbits socials.
Prioritzar l’ús de les noves tecnologies en el tractament i en la difusió de les dades
estadístiques. Això ha comportat, entre d’altres, en la creació d’una nova base de dades,
així com la posada en marxa d’un nou web www.Ibestat.cat de caràcter interactiu que
permet la confecció de taules, gràfics i mapes temàtics d’acord amb les demandes de cada
usuari.
Potenciar el coneixement de l’estadística, destacant, entre d’altres, els cursos de formació
i la web educativa.
Per a nosaltres, però, això només és el principi d’una tasca que just ha començat i que
requerirà d’una gran dedicació per poder-la millorar i consolidar amb el temps.

Andreu Sansó Rosselló
Director de l’Ibestat
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1.

Naturalesa i funcions de
l’entitat
L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) és una
entitat autònoma de caràcter administratiu amb
personalitat jurídica pròpia, autonomia financera i capacitat
plena d’obrar per al compliment de les seves finalitats.
L’Ibestat està adscrit a la Conselleria d’Economia, tot i que el
Consell de Govern, per decret, pot modificar-ne l’adscripció.
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1.1

Finalitats de l’Ibestat

L’Institut d’Estadística té com a finalitats bàsiques el desenvolupament i l’exercici de les
competències en matèria d’estadística reconegudes per l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, i ha d’assumir la planificació, la normalització, la coordinació i la gestió del Sistema
Estadístic de les Illes Balears.
Les funcions principals de l’Ibestat són:
a) Promoure, dirigir, coordinar i difondre l’activitat estadística pública d’interès per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
b) Elaborar els avantprojectes de Pla quadriennal d’estadística i els corresponents
programes anuals que els desenvolupen, amb la participació de la resta d’unitats
estadístiques de les conselleries i dels consells insulars.
c)

Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els programes anuals
d’estadística i, en particular, elaborar sistemes integrats d’estadístiques
demogràfiques, econòmiques i socials.

d) Promoure la investigació estadística, el rigor metodològic, l’establiment de les
classificacions i les codificacions pertinents, així com la formació i el perfeccionament
professional del personal estadístic.
e) Representar la comunitat autònoma davant la resta d’entitats estadístiques tant a
nivell estatal, europeu, com internacional. També correspon a l’Ibestat Informar, amb
caràcter preceptiu, sobre els projectes de conveni que subscrigui la comunitat
autònoma, quan tengui entre els seus objectius la realització d’estadístiques.
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2.

Direcció i estructura
L’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) està integrat
per tres òrgans, dos de naturalesa directiva, la direcció i el
Consell Rector, i un tercer de caràcter tècnic que té com a
objectiu la coordinació de l’activitat de les distintes unitats
estadístiques de les conselleries i consells insulars, la Comissió
Interdepartamental d’Estadística.
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2.1

La direcció de l’Ibestat

El director de l’Institut assumeix la gestió i direcció de l’entitat amb subjecció a les directrius i
als acords que emanen del Consell Rector i de la presidència. El nomenament del director de
l’Institut s’ha d’efectuar per decret del Consell de Govern, a proposta del conseller d’Economia
i Hisenda, i tendrà la consideració d’alt càrrec. En cas que aquest càrrec estigui vacant,
n’exerceix les funcions de forma interina el director general d’Economia. Així, en no haver-se
nomenat un titular específic per a la direcció de l’Ibestat durant el període 2007-2010, qui n’ha
exercit la direcció de l’Institut ha estat el Sr. Andreu Sansó Rosselló.
Correspon a la direcció, entre d’altres funcions:
a) Dirigir els serveis i el personal de l’Institut, així com l’execució del seu pressupost i la
contractació administrativa de béns i serveis.
b) Coordinar les actuacions de l’Institut amb les de les unitats estadístiques de les
conselleries del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, així com de la resta
d’institucions i entitats integrades en el Sistema Estadístic de les Illes Balears.
c) Negociar, concloure i aprovar amb altres organismes estadístics i persones públiques o
privades els acords, convenis o altres formes de col·laboració.
d) Emetre els certificats oficials pertinents respecte de les estadístiques elaborades en el
marc del corresponent pla d’estadística de les Illes Balears.
e) Fer el seguiment de les activitats estadístiques que es duguin a terme en l’àmbit
territorial de les Illes Balears.
f)

Preparar i proposar les normes que han de regir i les característiques tècniques que
han de tenir les estadístiques declarades d’interès de la Comunitat Autònoma i, si
escau, l’homologació dels seus projectes tècnics preceptius.
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2.2

El Consell Rector de l’Ibestat

El Consell Rector és l’òrgan de govern i direcció de l’Institut, al qual correspon la participació,
la deliberació i el seguiment de les seves activitats. Es reuneix en ple i en comissió. El Consell
Rector està integrat per un representant de cada conselleria del Govern, un representant de
cada consell insular, el director de l’Ibestat, el director general d’Economia, que n’exerceix la
vicepresidència, i el conseller d’Economia i Hisenda, que presideix aquest òrgan.
Corresponen al Consell Rector, entre d’altres, les funcions següents:
a) Aprovar els avantprojectes de Pla quadriennal d’estadística, així com dels
corresponents programes anuals d’estadística, per a la seva aprovació per part del
Consell de Govern.
b) Establir les pautes orgàniques de la coordinació sectorial i territorial del Sistema
Estadístic de les Illes Balears, així com la seva supervisió.
c) Aprovar el pla anual d’activitats de l’Institut.
d) Aprovar la memòria anual corresponents a les activitats de l’Ibestat dutes a terme en
l’exercici precedent.

RELACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL RECTOR
en el moment de la seva constiució l’any 2008
President
Hble. Sr. Carles Manera Erbina. (conseller d'Economia i Hisenda i Innovació)
Vicepresident
Sr. Andreu Sansó Rosselló (director general d’Economia))
Conselleria de Presidència
Sr. Fernando Munar Rubia (Vocal titular)
Sr. José Antonio Santos Hierro (Vocal suplent)
Conselleria de Turisme
Sr. Lluïsa Tortella Estrany (Vocal titular)
Conselleria d'Educació i Cultura
Sra. Francesca Garcies Gomila (Vocal titular)
Conselleria d'Economia, Hisenda i innovació
Sr. Fernando Toll- Messía Gil (Vocal Titular)
Conselleria de Medi Ambient
Josep Pastor Palenzuela (Vocal titular)
Margalida Miquel Perelló (Vocal suplent)
Conselleria d'Interior
Sra. Antònia Torres Costa (Vocal titular)
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
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Sra. Teresa Martínez-Hueso Ferrer (Vocal titular)
Sr. Miquel Sendín Rebassa (Vocal suplent)
Conselleria de Salut i Consum
Sra. Juli Miquel Fuster Culebras (Vocal titular)
Conselleria de Treball i Formació
Sra. Delia Riera Tur (Vocal titular)
C. d'Agricultura i Pesca
Sr. Luis blasco Querol (Vocal titular)
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Sr. Jaume Garau Taberner (Vocal titular)
Conselleria d'Esport i Joventut
Sra. Coloma Munar Vallespir (Vocal titular)
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i immigració
Sr. Andreu Horrach Torrens (Vocal titular)
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Sr. Joana A. Campomar Orell (Vocal titular)
Sr. Gabriel Riera Servera (Vocal suplent)
Consell Insular de Mallorca
Sra. Rosario Sánchez Grau (Vocal titular)
Sra. Mercedes Mateos Cañero (Vocal suplent)
Consell Insular de Menorca
Hble. Sr. Gabriel Subirats Pons (Vocal titular)
Consell Insular d'Eivissa
Hble. Sr. Tomás Méndez Reyes (Vocal titular)
Sra. Laura Tur Ferrer (Vocal suplent)
Consell Insular de Formentera
Hble. Sr. Bartomeu Escandell Tur (Vocal titular)
Secretari
Sr. Damià Perelló Femenia (funcionari Ibestat)

RELACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL RECTOR
a finals de legislatura l’any 2011
President
Hble. Sr. Carles Manera Erbina. (conseller d'Economia i Hisenda)
Vicepresident
Sr. Andreu Sansó Rosselló (director general d'Economia)
Conselleria de Presidència
Fernando Munar Rubia (Vocal titular:)
Sr. José Antonio Santos Hierro (Vocal suplent)
Conselleria de Turisme i Treball
Sra. Delia Riera Tur (Vocal titular)
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Conselleria d'Economia i Hisenda
Sr. Fernando Toll- Messía Gil (Vocal Titular)
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Sr. Joana A. Campomar Orell (Vocal titular)
Sr. Pere Fuster Nadal (Vocal suplent)
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Sra. Antònia Torres Costa (Vocal titular)
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
Sra. Teresa Martínez-Hueso Ferrer (Vocal titular)
Sr. Miquel Sendín Rebassa (Vocal suplent)
Conselleria de Salut i Consum
Sra. Juli Miquel Fuster Culebras (Vocal titular)
Sr. Eusebi Castaño Riera (Vocal suplent)
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Sr. Jaume Garau Taberner (Vocal titular)
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració
Sr. Andreu Horrach Torrens (Vocal titular)
Sra. Antònia Puigros Rebassa (Vocal suplent)
Consell Insular de Mallorca
Sra. Rosario Sánchez Grau (Vocal titular)
Sra. Mercedes Mateos Cañero (Vocal suplent)
Consell Insular de Menorca
Hble. Sr. Gabriel Subirats Pons (Vocal titular)
Consell Insular d'Eivissa
Hble. Sr. Tomás Méndez Reyes (Vocal titular)
Sra. María José Moya Yern (Vocal suplent)
Consell Insular de Formentera
Hble. Sr. Bartomeu Escandell Tur (Vocal titular)
Secretari
Sr. Damià Perelló Femenia (funcionari Ibestat)

RELACIÓ DE REUNIONS DEL CONSELL RECTOR
Des de l’inici de les activitats de l’Ibestat com a entitat autònoma, l’any 2008, el
Consell Rector s’ha reunit en les següent ocasions:

Consell Rector de 16 d’abril de 2008
Ordre del dia:
1. Constitució del Consell Rector de l’Ibestat
2. Presentació del Sestib i pautes constitució de les unitats estadístiques.
3. Presentació de l’Ibestat i propostes d’actuació per al 2008.
4. Torn obert de paraules
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Acords:
1. S’acorda que si en el termini de 15 dies si no hi ha al·legacions al document
referent a l’estructuració a les pautes orgàniques de coordinació sectorial i
territorial del Sestib es donarà per aprovat.
2. S’aprova el Pla anual d’activitats de l’Ibestat.

Consell Rector d’1 d’abril de 2009
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe-memòria d’activitats 2008
3. Pla d’activitats de l’Ibestat per a 2009
4. Presentació proposta Pla d’Estadística 2010-2013 i Programa anual 2010
5. Torn obert de paraules.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova l’informe-memòria d’activitats 2008.
3. S’aprova el Pla d’activitats de l’Ibestat per al 2009.
4. Obrir un termini d’un mes als perquè facin els membres del Consell Rector puguin
fer aportacions als documents referents a l’Esborrany de modificació de la Llei
d’estadística, a l’Esborrany de Pla d’estadística i als seus annexos III i IV.

Consell Rector de 27 de juliol de 2010
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe-memòria d’activitats 2009
3. Pla d’activitats de l’Ibestat per a 2010
4. Aprovació propostes de Pla d’Estadística 2010-2013 i Programa anual 2010
5. Torn obert de paraules.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova l’Informe-memòria d’activitats 2009
3. S’aprova el Pla d’activitats de l’Ibestat per al 2009.
4. S’aprova la proposta de Decret pel qual s’aprova el Pla d’estadística de les Illes
Balears 2010-2013.
5. S’aprova la proposta d’Acord de Consell de Govern pel qual s’aprova el Programa
anual d’estadística de les Illes Balears 2010.
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Consell Rector de 29 de març de 2011
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe-memòria de gestió 2007-2011
3. Pla d’activitats de l’Ibestat per a 2011
4. Aprovació proposta del Programa anual 2011
5. Torn obert de paraules.
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2.3

Estructura interna de l’Ibestat (organització)

L’Institut d’Estadística de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix el Decret 128/2007, de
5 d’octubre, d’organització i funcionament, s’estructura sota la dependència de la seva direcció
en les àrees següents:
1.
2.
3.
4.

Àrea de coordinació i planificació estadística.
Àrea de producció i difusió estadística.
Àrea de d’assistència tècnica, metodològica i computacional.
Àrea de gestió dels serveis generals.

Àrea de coordinació i planificació estadística
Les seves funcions són:
a) La coordinació funcional de les distintes unitats estadístiques que integren el Sistema
Estadístic de les Illes Balears, tant en l’àmbit de les conselleries del Govern de les Illes
Balears com en el dels consells insulars.
b) La coordinació dels inventaris d’operacions estadístiques, així com les propostes de plans
d’estadística i programes anuals.
c) La coordinació tècnica amb la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears.
d) La coordinació ordinària amb l’Institut Nacional d’Estadística, els instituts autonòmics, i la
resta d’organismes competents en aquesta matèria, així com el seguiment dels convenis i
acords que s’estableixin.

Àrea de producció i difusió estadística
Les seves funcions són:
a) La direcció de l’elaboració de les estadístiques que pertoca fer a l’Institut en aplicació de la
normativa vigent.
b) La supervisió de la gestió, l’actualització i l’explotació del registre de població de les Illes
Balears.
c) La direcció dels treballs d’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les
operacions censals que calguin per crear i mantenir els instruments d’informació sobre el
territori, la població, els habitatges i les activitats econòmiques i socials.
d) L’elaboració dels programes de difusió de les activitats de l’Institut i l’atenció als usuaris.
L’àrea de producció i difusió estadística està integrada per les subàrees següents:





Producció d’estadístiques econòmiques.
Producció d’estadístiques demogràfiques.
Producció d’estadístiques socials.
Difusió estadística.
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Corresponen a la subàrea de producció d’estadístiques econòmiques les funcions següents:
a) L’elaboració de les estadístiques econòmiques que pertoca fer a l’Institut d’acord amb la
normativa vigent.
b) L’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les operacions censals que calguin
per crear i mantenir els instruments d’informació sobre activitats econòmiques.
Corresponen a la subàrea de producció d’estadístiques demogràfiques les funcions següents:
a) L’elaboració de les estadístiques demogràfiques que pertoca fer a l’Institut d’acord amb la
normativa vigent.
b) L’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les operacions censals que calguin
per crear i mantenir els instruments d’informació sobre el territori, la població i els
habitatges.
Corresponen a la subàrea de producció d’estadístiques socials les funcions següents:
a) L’elaboració de les estadístiques socials que pertoca fer a l’Institut d’acord amb la
normativa vigent.
b) L’elaboració de directoris d’unitats estadístiques i de les operacions censals que calguin
per crear i mantenir els instruments d’informació sobre activitats socials.
Corresponen a la subàrea de difusió estadística les funcions següents:
a) L’elaboració de les estadístiques de síntesi que pertoqui fer a l’Institut d’acord amb la
normativa vigent.
b) L’elaboració i execució del pla de publicacions.
c) La gestió de la biblioteca de l’Institut.
d) El servei d’atenció als usuaris.

Àrea d’assistència tècnica, metodològica i computacional
Les seves funcions són:
a) La direcció de l’assistència tècnica i metodològica i la cooperació entre l’Institut i les
distintes institucions i entitats integrades en el Sistema Estadístic de les Illes Balears.
b) La supervisió de la gestió dels sistemes d’informació i del desenvolupament de les bases de
dades d’informació estadística d’interès públic de les Illes Balears.
c) La supervisió de la funció inspectora de l’Institut de les activitats estadístiques subjectes al
pla estadístic, especialment pel que fa a la preservació del secret estadístic.
d) La promoció de la recerca i del perfeccionament professional del personal estadístic.
e) La direcció dels serveis del centre de processament de dades.
L’àrea d’assistència tècnica, metodològica i computacional està integrada per les subàrees
següents:
 Assistència tècnica, metodològica i formació.
 Sistemes d’informació estadística.
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Corresponen a la subàrea d’assistència tècnica, metodològica i formació les funcions següents:
a) La prestació d’assistència tècnica i metodològica a les institucions i entitats integrades en
el Sistema Estadístic de les Illes Balears.
b) La coordinació i l’homologació tècnica de la producció estadística del Sistema Estadístic de
les Illes Balears.
c) La promoció de programes de recerca i l’elaboració i l’execució de programes de formació i
de perfeccionament del personal estadístic vinculat al Sistema Estadístic de les Illes
Balears, així com dels usuaris estadístics.
d) La supervisió de la funció inspectora de l’Institut, especialment pel que fa a la preservació
del secret estadístic.
Corresponen a la subàrea de sistemes d’informació estadística les funcions següents:
a) La gestió dels sistemes d’informació aplicats a la producció i a la difusió de resultats
estadístics.
b) El desenvolupament de les bases de dades d’informació estadística.
c) L’elaboració i l’execució de programes de formació estadística computacional i
informàtica.

Àrea de gestió dels serveis generals
Les seves funcions són:
a)
b)
c)
d)

La supervisió i coordinació de la gestió econòmica i pressupostària.
La supervisió i coordinació de l’administració del personal.
La gestió de les contractacions i dels proveïments.
El manteniment d’edificis i instal·lacions i els serveis generals.

Per qüestions d’operativitat i de disponibilitat de personal, en l’exercici de les funcions de les
àrees i subàrees que s’han assenyalat s’ha produït un reagrupament per a la seva millor gestió.
Així l’àrea de coordinació i planificació estadística ha assumit també les funcions corresponents
a la gestió dels serveis generals de l’Ibestat. Pel que fa a les funcions de la subàrea
d’assistència tècnica, metodològica i formació, aquesta ha estat assumida per l’àrea de
producció i difusió estadística.
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2.4

La Comissió Interdepartamental d’Estadística

La Comissió Interdepartamental d’Estadística és un òrgan col·legiat, adscrit a l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, amb funcions exclusivament tècniques de coordinació de les
distintes unitats estadístiques del sistema, pel que fa als criteris de planificació i programació o
d’establiment de directrius metodològiques.
Són membres de la Comissió Interdepartamental d’Estadística el director o la directora de
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, que n’és el president o la presidenta, els tècnics que
hi designi i els coordinadors de cadascuna de les unitats estadístiques o les persones que els
substitueixin. També es poden constituir grups de treball per proposar l’adopció de mesures o
criteris específics.

RELACIÓ DE REUNIONS DE LA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL

Comissió de dia 3 de desembre de 2010
Ordre del dia:
1. Inici de les activitats de la Comissió (estructura, funcionament i objectius)
2. Aplicació del Pla i Programa estadístic vigent
(Conseqüències i Memòria Programa 2010).
3. Activitats formatives 2011
4. Presentació de la nova aplicació de l’Inventari d’activitats estadístiques.
5. Programa 2011.
6. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Trametre un esborrany de Reglament per a la seva propera deliberació i aprovació.
A més s’adopten les directrius sobre :
Desenvolupament del Pla i del Programa, així com els criteris a seguir per
l’actualització de l’Inventari 2011 i l’aprovació del Programa 2011.
criteris de difusió de les dades sintètiques de les estadístiques assumides atès el
caràcter oficial d’aquestes.
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Comissió de dia 17 de març de 2011
Ordre del dia:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Debat i aprovació, si s’escau, del Reglament de funcionament de la Comissió
Interdepartamental d’Estadística.
3. Informacions generals (Repàs temes sessió anterior i previsions 2011)
4. Programa anual estadístic 2011
5. Memòria execució Programa 2010
6. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Aprovació acta de la sessió anterior.
2. Aprovació del Reglament de la CIE.
3. Creació grup de treball sobre difusió de dades web conselleries.
4. Aprovació proposta de Programa anual d’estadística 2011.
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3.

Recursos humans
Amb la constitució formal a data 1 de gener de 2008 de
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), com a entitat
autònoma, s’inicià un procés de reestructuració que comportà
la vinculació de les places que desenvolupaven tasques
estadístiques al nou Ibestat, així com la creació de nous llocs de
feina per adaptar-se a la nova situació. Aquest ha estat un
procés llarg i complex, i per la seva plena execució es requerirà
més d’una legislatura.
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3.1

Objectius i actuacions inicials en matèria de personal

L’estructura del personal de l’Ibestat és un dels elements que han presentat més canvis durant
el període 2007-2011. Es partí d’una situació en la qual tot el personal d’aleshores Institut
Balear d’Estadística (IBAE) estava integrat com a servei dins la Direcció General d’Economia.

DIRECCIÓ GENERAL D’ECONOMIA – Àrea d’estadística 2007

Director general
d’Economia

Cap de servei (*)
d’Estadística

Cap de servei (*)
d’Est. Dem. i Socials

Cap de secció est.
econòmiques

Cap de secció
est. demogràf.

Cap de secció
àrees petites

Cap d’estudis (**)
base de dades

Tècnic superior
economista laboral

Auxiliar adm.
interí

Administratiu

Cap de secció
informàtica

Auxiliar laboral
assumptes grals.

Auxiliar adm.
interí

Tècnic superior
pedagog laboral

Tècnic superior
informàtic laboral

(*) Places vacants fruit de les eleccions.

Cap de negociat
administratiu

Servei tècnic exterior

(**) Vacant per jubilació.
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Relació llocs de feina de l’IBAE (quart trimestre 2007)
amb indicació del titular o substitut

Coordinació
Cap de servei d’estadística

Damià Perelló Femenia (CS)

Auxiliar administratiu

Maria Rivas Ferrero (PEL)

Producció i difusió estadística
Cap de servei d’estadístiques demogràfiques i
socials (Estadístiques socials)

Vacant
Maria Lluïsa Dubon Pretus (titular)

Tècnic superior laboral (pedagog)

Helena Serra Novellas (PEL)

Cap de negociat

Joana Estarellas Dolç (titular)

Cap de secció (Est. demogràfiques)

Sílvia Carretero Quevedo (titular)

Auxiliar administratiu

Magdalena Ferrer Martorell (interina)

Auxiliar administratiu

Catalina Mas Gelabert (interina)

Cap de secció (Est. econòmiques)

Vacant
Damià Perelló Femenia (titular)

Tècnic superior laboral

Manuel Serrano López (PEL)

Cap de secció (Àrees petites)

Javier Cubero Sánchez (titular)

Administratiu

Manuel Fernández Fernández

Cap d’estudis de la Base de dades

Vacant per jubilació

Informàtica
Cap de secció

José Carlos Pérez Martínez (titular)

Tècnic superior informàtic lloc base

Jesús Jiménez Herranz (PEL informàtic)

Totes les places formen part de la Direcció General d’Economia.
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D’entre les places ressenyades cal esmentar l’existència d’un cap de departament, no dotat, el
qual no s’han indicat per manca d’operativitat en aquell moment. També cal esmentar la
vacant per jubilació del cap d’estudis de la Base de Dades, a més de les vacants que es
produïren en els dos caps de servei de l’IBAE pels canvis polítics: el cap de servei d’estadística
era una lliure designació amb un titular procedent del món de l’ensenyança que s’hi reintegrà,
i la cap de servei d’estadístiques demogràfiques i socials fou elegida membre del Consell de
Mallorca i del seu executiu. Al marge d’aquestes apreciacions, l’IBAE va comptar durant el
període 2003-2004 amb una mitjana de 17 treballadors vinculats.
En referència a les places que s’indiquen com a laborals s’ha d’assenyalar que aquestes
entraren en un procés de funcionarització que es clogué l’any 2010. Això ha suposat la
substitució dels seus titulars inicials per les persones que obtingueren les corresponents places
mitjançant oposició. Pel que fa als interinatges d’auxiliar administratiu, hores d’ara, un s’ha
funcionaritzat i l’altre està ocupat per una persona vinculada al FIOP (Formació - Integració
Ocupació Pública).
L’objectiu de la legislatura ha estat disposar d’una plantilla estable, suficient i coneixedora de
l’especificitat que comporta l’exercici de l’estadística pública. Per això s’ha procedit a
redissenyar l’estructura del personal a partir de les àrees i funcions que s’assenyalen al Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Ibestat, així com la vinculació
d’aquestes places a les especialitats tècniques corresponents pel seu correcte exercici.
Aquestes especialitat són bàsicament les d’informàtica, així com la d’estadística, creada durant
la legislatura.
En el BOIB núm. 192 Ext. de 22 de desembre de 2007 es publica l’Acord del Consell de Govern
de 21 de desembre, pel qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball
corresponent al personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, en el qual per primera vegada apareix l’Ibestat com a unitat diferenciada.

Aquest Acord suposa un canvi radical respecte a l’anterior estructura i comporta. Seguidament
es detallen les places. Les assenyalades de color salmó són les que defineixen la plantilla real
del nou Ibestat que d’entrada mantén una mitjana de 17 treballadors vinculats, com en l’etapa
anterior.
1. La transferència a l’Ibestat de tots els caps des servei, cap de secció i caps de negociat,
anteriorment integrats dins el servei d’estadística de la Direcció General d’Economia, la
redenominació d’aquestes places, així com la creació de noves cabdalies d’acord amb el
següent quadre.

23

Places dotades en negreta i no dotades en cursiva

IBAE (Direcció General d’Economia)

Ibestat

Cap de departament d’Estadística

Cap de departament d’Estadística

Cap de servei d’Estadística

Cap de servei de Coordinació i Planificació
estadística
Cap de negociat I (Coordinació i Planificació)
Cap de servei de Producció i Difusió estadística
Cap de servei de Difusió estadística (Producció i
Difusió)

Cap de servei d’estadístiques
demogràfiques i socials

Cap de servei d’estadístiques sectorials (Producció
i Difusió.)

Cap de secció I

Cap de secció I (Producció i Difusió)

Cap de secció XII

Cap de secció II (Producció i Difusió)
Cap de secció III (Producció i Difusió)
Cap de negociat I (Producció i Difusió)
Cap de servei d’Assistència Tècnica, Met. i
Computacional

Cap d’estudis de la Base de Dades

Cap de servei de la Base de Dades (Assis. Tècnica)

Cap de secció IV

Cap de secció I (Assistència Tècnica) Informàtic

Cap de secció III

Cap de secció II (Assistència Tècnica)
Cap de secció I (Serveis Generals)

Cap de negociat I

Cap de negociat I (Serveis Generals)

2. La creació de nous llocs base específicament vinculats a l’Ibestat:
Llocs base nous
Tècnic superior

Dotats

No dotats

2

11

Tècnic grau mitjà

12

Administratius

5

Auxiliars administratius

12

Ordenança

1

Secretària personal

1

3. Aquesta creació de llocs base coexisteix amb la no transferència formal dels llocs base
preexistents a la Direcció General d’Economia assignats al Departament d’Estadística els
quals, tot i prestar els seus serveis efectius a l’Ibestat, provisionalment ho fan com a cedits.
Aquests llocs de feina són els següents:
Llocs base cedits

Nombre de places

Tècnics superiors laboral (economista)

1

Tècnic superior laboral (informàtic)

1

Tècnic superior laboral (pedagog)

1

Administratiu

1

Auxiliar administratiu (2 interins i 1 laboral)

3
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3.2

Especificació de la nova relació de llocs de feina de l’Ibestat

Amb posteritat s’han produït una sèrie de reajustaments que han fet efectives aquestes places
reconvertides o de nova creació i que s’han vist reflecties en les diferents relacions de lloc de
feina que s’han anat publicant. D’aquesta manera en el moment del tancament de la
legislatura 2007-2011 la relació de llocs de feina és la següent:

Àrea de direcció de l’Ibestat

Places dotades en negreta i no dotades en cursiva

Lloc de feina

Funcions

CAP DE DEPARTAMENT D’ESTADÍSTICA
(IBE0010001-F01030020)

La coordinació general de l’Ibestat amb la direcció

SECRETARI/ÀRIA PERSONAL
(IBE0010001-F0167002A)

Les pròpies d’una secretaria personal.

Àrea de Coordinació i Planificació Estadística
i Serveis Generals
Places dotades en negreta i no dotades en cursiva
Lloc de feina

Funcions

CAP DE SERVEI DE COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ
ESTADÍSTCA
(IBE0010002-F01140111)

Fer les funcions enunciades a l’article 11 del Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i
funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears, a més de les que li pugui designar la direcció
de l’Ibestat.

CAP DE SERVEI DE L’ÀREA DE SERVEIS GENERALS
(IBE0010005-F01140163)
CAP DE SECCIÓ III

(IBE0010003-F01130514)

Cedit de l’Àrea de Producció i Difusió estadística a la
qual se li han assignat funcions d’UGE i Contractació.

CAP DE SECCIÓ I
(IBE0010005-F01130145)
CAP DE NEGOCIAT I
(IBE0010005-F01110240)
Auxiliar administratiu Cedit per la DGE

Tasques administratives en general, ús d'ordinador,
arxius, fotocopiadores, i control i suport en
l'organització de l'agenda de l'immediat superior.
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Àrea de Producció i Difusió estadística
Places dotades en negreta i no dotades en cursiva

Lloc de feina

Funcions

CAP DE SERVEI DE PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
(IBE0010003 – F01140246)

Fer les funcions enunciades a l’article 11 del Decret
128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i
funcionament de l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears, a més de les que li pugui designar la direcció
de l’Ibestat.

CAP DE SERVEI DE DIFUSIÓ ESTADÍSTICA
(IBE0010003-F01140158)
CAP DE SERVEI D’ESTADÍSTIQUES ECONÒMIQUES
(IBE0010004-F01140149)
CAP DE SERVEI D’ESTADÍSTIQUES SECTORIALS
(IBE0010003-F01140246

Assumeix bàsicament la funció de difusió estadística
(publicacions i pàgina web)

CAP DE SECCIÓ I,
(IBE0010003-F01130151)

Realitzar les funcions genèriques del seu lloc referents
a la producció, recopilació i difusió de dades
estadístiques principalment relacionades amb l’àmbit
econòmic, a més de les que li pugui designar la
direcció de I’Ibestat.

CAP DE SECCIÓ II,
IBE0010003-F01130150)

Realitzar les funcions genèriques del seu lloc referents
a la producció, recopilació i difusió de dades
estadístiques principalment relacionades amb l’àmbit
demogràfic, a més de les que li pugui designar la
direcció de I’Ibestat. En especial pel que fa a
l’explotació del Padró, les estadístiques de moviment
natural de la població, migracions, estudis i anàlisis
específics. Aquesta plaça per les seves especials
característiques en referència a la dificultat tècnica i la
dedicació, a més de les responsabilitats que comporta
el secret estadístic, s’acull al que estableix l’article
121.3.b), de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció
Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

CAP DE SECCIÓ IV,
(IBE0010004-F01130149)

Realitzar les funcions genèriques del seu lloc referents
a col·laborar amb el cap de servei en qüestions
metodològiques i de formació; a més de les que li
pugui designar la direcció de I’Ibestat.

CAP DE NEGOCIAT I,
(IBE0010003-F01110238)

Realitzar les funcions genèriques del seu lloc de suport
referents a la producció, recopilació i difusió de dades
estadístiques, a més de les que li pugui designar la
direcció de I’Ibestat, en particular pel que fa a la
demografia.

TÈCNIC SUPERIOR ESPECIALITAT ESTADÍSTICA

Producció d’estadístiques econòmiques.

TÈCNIC SUPERIOR ESPECIALITAT ESTADÍSTICA

Producció d’estadístiques socials.

TÈCNIC SUPERIOR COS GENERAL Cedit per la DGE

Producció estadístiques econòmiques.

ADMINISTRATIU Cedit per la DGE

Difusió estadística

AUXILIAR ADMINISTRATIU Cedit per la DGE

Difusió estadística

AUXILIAR ADMINISTRATIU (FIOP) Cedit per la DGE

Estadístiques demogràfiques
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Àrea d’Assistència Tècnica, Metodològica
i Computacional
Places dotades en negreta i no dotades en cursiva
Lloc de feina

Funcions

CAP DE SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
COMPUTACIONAL
(IBE0010004-F01060001)

Fer les funcions enunciades a l’article 13.4, en especial
els referents a l’apartat b), del Decret 128/2007, de 5
d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears, a més de les que li
pugui designar la direcció de l’Ibestat.

CAP DE SECCIÓ I,
(IBE0010004-F01130148)

Realitzar les funcions genèriques del seu lloc referents
a col·laborar amb el cap de servei en la planificació,
implementació i manteniment de la base de dades;
elaboració de programes informàtics; explotació de
microdades; a més de les que li pugui designar la
direcció de I’Ibestat.

TÈCNIC SUPERIOR ESPECIALITAT INFORMÀTICA
Cedit per la DGE

Llocs base creats sense dotar ni cobrir
Places dotades en negreta i no dotades en cursiva

Lloc de feina

Funcions

LLOC BASE TÈCNIC FACULTATIU SUPERIOR
EESPECIALITAT D’ESTADÍSTICA
(IBE0010001-F0167025J)
Núm. llocs: 6
LLOC BASE TÈCNIC FACULTATIU SUPERIOR E.
INFORMÀTICA
(IBE0010001-F0167025H)
Núm. llocs: 3
LLOC BASE TÈCNIC SUPERIOR
(IBE0010001-F0176004A)
Núm. llocs: 2

Fer les funcions enunciades a l’article 24.1de la
Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de
l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

LLOC BASE FACULTATIU TÈCNIC E. ESTADÍSTICA
(IBE0010001-F0165001C)
Núm. llocs: 8
LLOC BASE FACULTATIU TÈCNIC E. INFORMÀTICA
(IBE0010001-F0165001A)
Núm. llocs: 2
LLOC BASE TÈCNIC DE GRAU MITJÀ (IBE0010001F0165001A)
Núm. llocs: 2

Fer les funcions enunciades a l’article 24.1de la
Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de
l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
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Amortització de places
Fruit de la política de restricció que ha comportat la crisi econòmica s’han produït una sèrie
d’amortitzacions de les places que per diversos motius han anat quedant vacants a l’Ibestat.
Aquest ha estat el cas del cap de secció responsable d’àries petites per motius de jubilació
(Desembre 2010). Aquest fet ha incidit poc en l’activitat de l’Ibestat, ja que aquesta plaça
durant els dos darrers anys fou baixa laboral i no fou coberta per les raons pressupostàries
esmentades.
Igualment ha succeït amb una plaça d’auxiliar administratiu (FIOP) de les cedides per la
Direcció General d’Economia que prestava el seu serveis a la Subàrea de Demografia. Aquesta
baixa ha obligat a reestructurar les assignacions de feina al personal de l’Ibestat.
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Estructura funcional de l’Ibestat 2011
(final de legislatura)

Director de l’Ibestat
Àrea de coordinació,
planificació i ser. generals

Àrea de producció
i difusió estadística

Cap de servei coordinació i
planificació estadística

Cap de servei producció i
difusió estadística

Cap de secció UGE i
contractació

Cap de servei est. sec.
difusió estadística

Auxiliar admiistratiu
Secretaria

Àrea d’assistència
tècnica i computacional

Cap de servei d’assistència
tècnica i computacional

Cap de secció esp.
informàtica

Tècnic superior esp.
informàtica

Subàrea demografia

Subàrea economia

Subàrea societat

Difusió estadística

Cap
de secció

Cap
de secció

Tècnic superior
esp. estadística

Tècnic superior esp.
pedagogia

Cap de negociat
administratiu

Tècnic superior esp.
estadística

Auxiliar administratiu

Tècnic superior

Administratiu
difusió
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Relació llocs de feina de l’Ibestat (primer trimestre 2011)
amb indicació del titular o substitut
Àrees de Coordinació i Serveis Generals
Cap de servei de coordinació i planificació
estadística

Damià Perelló Femenia (CS permutat DGE)
Miquel Quetglas Oliver (CS titular desplaçat DGE)

Cap de secció UGE i contractació

Immaculada Massutí Pascual (interina)
Luz María Isabel Iglesias Alonso (titular)

Auxiliar administratiu

Juan Manuel Cáceres (cedit DGE)

Àrea de Producció i difusió estadística
Cap de servei de producció i difusió
estadística

Sara Fernández Vázquez (CS)

Subàrea de demografia
Cap de secció

Sílvia Carretero Quevedo (titular)

Cap de negociat
Auxiliar administratiu

Marta Bennassar Ramis (CS)
Mónica Romero Gervilla (cedida DGE)

Subàrea d’economia
Cap de secció

Gabriel Servera Roobrouek (CS)
Damià Perelló Femenia (titular)

Tècnic superior especialitat estadística

Patricia Tous Prieto (titular)

Subàrea de societat
Tècnic superior especialitat estadística

Sara Mateo Erroz (titular)

Difusió estadística
Cap de servei d’estadístiques sectorials

Joan Matamalas González (CS)
Maria Lluïsa Dubon Pretus (titular)

Tècnic superior pedagogia

Susana Pinto Méndez (cedida DGE)

Tècnic superior
Administratiu

Joan Simonet Sampol (cedit DGE)
Carmen Guerrero Martin (cedida DGE)

Àrees d’assistència tècnica i computacional
Cap de servei d’assistència tècnica i
computacional

Joaquim Tüffers Cerdà (titular)

Cap de secció

José Carlos Pérez Martínez (titular)

Tècnic superior especialitat informàtica

Sebastià Matas Riera (cedit DGE)
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La plantilla de l’Ibestat està integrada per un total de 17 llocs de feina efectius, sense comptar
amb la direcció, que ha estat exercida en funcions per vacant pel director general d’Economia.
Paral·lelament en aquesta estructura, existeixen una sèrie de treballs que es duen a terme
mitjançant la contractació externa de serveis a professionals. Aquestes actuacions externes,
que en la majoria de casos es duen a terme des de les pròpies dependència de l’Ibestat,
afecten a l’execució de determinades operacions estadístiques i al manteniment dels serveis
informàtics de l’Institut. També es compta amb la col·laboració de becaris mitjançant conveni
amb la Universitat de les Illes Balears (UIB). Els becaris han anat oscil·lant segons l’exercici en
un nombre d’entre tres i un, i han col·laborat amb les àrees de producció estadística i
d’informàtica.
L’anàlisi global de la dotació d’efectius humans que treballen a l’Ibestat està en funció de les
tasques que aquest institut té assumides més que amb qualsevol altre barem. No obstant això,
i només a títol orientatiu, hem volgut oferir una taula comparativa que ens permet comparar el
nombre de treballadors directes i col·laboradors professionals que duen a terme les tasques
assumides pels distints instituts autonòmics d’estadística (OCECAs).

OCECA - 2010

Habitants

Personal OCECA
(inclou direcció)

Personal per cada
Personal +
milió d’habitants col·laboradors

Rati efectius
per milió
d’habitants

Andalusia

8.370.975

112

13,4

205

24,5

Aragó

1.347.095

15

11,1

34

25,2

Astúries

1.084.341

5*

4,6

26

24,0

592.250

18

30,4

25

42,2

Castella i Lleó

2.559.515

24

9,4

35

13,7

Castella-La Manxa

2.098.373

14

6,7

14

6,7

Catalunya

7.512.381

115

15,4

119

15,8

Com. Valenciana

5.111.706

58

11,7

62

12,1

Extremadura

1.107.220

13

11,8

15

13,5

Galícia

2.797.653

62

22,2

63

22,5

Illes Balears

1.106.049

18

16,3

24

21,7

Illes Canàries

2.118.519

34

16,0

48

22,8

Madrid

6.458.684

-

-

-

-

Múrcia

1.461.979

21

14,4

24

16,4

636.924

17

26,7

29

46,5

País Basc

2.178.339

170

78,0

178

81,7

Rioja (la)

322.415

8

24,8

9

27,9

Cantàbria

Navarra

(*) Astúries en aquells moment només tenia formalitzats 5 treballadors adscrits al seu Institut, però
aquesta xifra no és real atesa l’externalització de personal adscrit que ascendeix a un total de 26
persones sumant ambdós conceptes.
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3.3

Creació de l’especialitat d’estadística

La primera qüestió que es va posà de manifest va ser la inexistència dins els cossos facultatius
de la comunitat autònoma en els àmbits superior i tècnic d’una escala o especialitat
d’estadístics, tal com si existeix en l’àmbit estatal o de moltes altres comunitats autònomes.
L’execució de qualsevol operació estadística, bé gestada pel propi Ibestat o fruit de l’explotació
de les microdades generades per altres organismes estadístics, requeria de l’especialització del
personal que havia d’operar amb aquestes dades per oferir informació de qualitat i d’acord
amb criteris metodològics homologables.

Les actuacions dutes a terme foren:

1. La creació de l’especialitat mitjançant els instruments jurídics pertinents (Decret
48/2009).

2. La vinculació a l’especialitat d’estadística de places de la plantilla de l’Ibestat:
Categoria lloc de feina

Places dotades

Pla. no dotades

Caps de servei

1

1

Caps de secció

1

1

Facultatius superiors llocs base
Facultatius tècnics llocs base

2
-

6
8

Per altre banda, també s’han creat places vinculades a l’especialitat d’estadística a
distintes conselleries del Govern de les Illes Balears, així podem esmentar:
Conselleria

Places

Presidència (corresponent al departament d’Agricultura)

1*

Turisme i Treball (corresponent al departament de Treball)

2*

Salut i Consum

1

(*) Places no dotades.

3. L’establiment de continguts formatius i temaris específics per a l’accés als esmentats
cossos.
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Nombre de temes per grups
Grups temàtics
Estadística teòrica

Superior
Grups temàtics
10
Estadística descriptiva

Tècnic
5

Anàlisi multivariant

4

Estadística teòrica bàsica

8

Mostreig
Economia

10
9

Mostreig
Economia i econometria

3
10

Econometria

9

Demografia

5

Demografia

7

Estadístiques socials

2

Estadístiques socials

2

Normativa estadística

2

Normativa estadística

3

4. Això s’ha materialitzat en el procés d’oposició que es dugué a terme durant el primer
semestre de 2010, pel que fa a les places oferides pel Cos facultatiu superior de
l’especialitat d’estadística, d’acord amb el següent calendari:
-

25 de febrer, primer exercici (temari general), 22 opositors participants.
16 de març, segon exercici (teòric estadístic), 9 opositors participants.
4 de maig, tercer exercici (pràctic), 3 opositors participants.
3 de juny, quart exercici (informàtic), 2 opositors participants.

La presa de posició de les dues places oferides a l’Ibestat es dugué a terme el dia 13 de
setembre de 2010.
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3.4

Becaris

El suport a la formació de professionals que bé han acabat la seva etapa universitària o estan
en els darrers anys acadèmics ha estat un dels elements que han caracteritzat l’activitat de
l’Ibestat, la qual recollia una tradició que arrancava des de l’antic IBAE. Aquesta pràctica ha
vingut regulada per una sèrie de convenis que s’han renovat de manera anual amb la
Universitat de les Illes Balears. Uns convenis que tradicionalment se signaven amb la Direcció
General d’Economia, fet que s’ha hagut de canviat degut a la constitució formal de l’Ibestat
com a entitat autònoma.
El perfil dels becaris també s’ha anat reconfigurant. Així, s’ha prioritzat l’accés a becaris
formats a les Illes Balears, amb un perfil que pogués encaixar millor amb la dinàmica de
funcionament de l’Ibestat. L’objectiu perseguit ha estat fer que la formació i els coneixements
adquirits pels becaris poguessin tenir una certa continuïtat en la seva vida laboral posterior. Els
resultats han estat satisfactoris, ja que en la majoria de casos les beques que inicialment
estaven previstes per a sis mesos han estat perllongades altres sis fins arribar al seu límit
legalment previst. Fet que posa de manifest el grau de compenetració entre ambdues parts.
L’aprofitament dels coneixements adquirits també ha permès que alguns dels becaris s’hagin
establert com a professionals autònoms que presten serveis en el camp de l’estadística pública
o privada.

Relació de becaris
Nom

Titulació

Període

Margalida Ramon Coll
Joan Sendra Sánchez

Economista
Economista

Gener-juny 2008
Novembre 2008-2009

Adrià García Martínez
Corina Popescu

Informàtica
Economista

Octubre 2008-2009
Octubre 2008-febrer 2009

Joan Seguí Julià

Economista

Febrer 2009-2010

Matemàtiques

Març 2010-2011

Lígia Tatiana González Leyva

Durant l’exercici de 2011, tot i haver-se establert un nou conveni amb la UIB per tal
d’accedir a nous becaris, aquesta actuació s’ha paralitzat degut a les restriccions
pressupostàries.
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4.

El Sistema Estadístic de les Illes
Balears (Sestib)
El Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib) és el conjunt
ordenat dels ens i òrgans que duen a terme activitats
estadístiques que s’han declarat d’interès de la comunitat
autònoma.
Integren el Sestib l’Institut d’Estadística de les Illes Balears, les
unitats estadístiques i la Comissió Assessora d’Estadística.
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA ESTADÍSTIC DE LES ILLES BALEARS
Sestib

COMISSIÓ ASSESSORA
D’ESTADÍSTICA

Unitat
estadística
conselleria

Unitat
estadística
conselleria

CONSELL RECTOR

Unitat
estadística
conselleria

Unitat
estadística
conselleria

COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL
D’ESTADÍSTICA

Unitat
estadística
conselleria

Unitat
estadística
conselleria

Instrument tècnic de coordinació

Unitat
estadística
conselleria

Unitat
estadística
conselleria
Unitat
estadística
consell

Unitat
estadística
consell

Unitat
estadística
consell

Unitat
estadística
consell
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4.1

L’Institut d’estadística dins el Sestib

A més del que ja s’ha indicat al punt 1. d’aquesta memòria pel que fa a la naturalesa i les
funcions de l’Ibestat, cal fer incidència en els següents punts:
Pel que fa als òrgans de l’Ibestat
a) El Consell Rector de l’Ibestat està integrat per un representant de cada conselleria i consell
insular, a més del seu director. Està presidit pel conseller d’Economia i Hisenda i té com a
vicepresident al director general d’Economia.
b) La Comissió Interdepartamental d’Estadística és el fòrum de debat tècnic i metodològic on
són convocats els representants de les unitats estadístiques per debatre i proposar els
criteris per l’execució de les operacions estadístics.
Pel que fa a la relació entre l’Ibestat i les unitats estadístiques
Tot i que la Llei d’estadística marca un paper de direcció del Sestib per part de l’Institut, les
funcions que aquest ha assumit han estat bàsicament de coordinació pel que fa a l’activitat
estadística de les unitats. Així s’han desenvolupat les següents tasques des de l’Ibestat pel que
fa a les unitats:
1. Coordinar el procés de constitució de les unitats estadístiques.
2. Dur a terme l’inventari de les activitats estadístiques de les unitats.
3. Establir la relació d’operacions estadístiques que s’havien d’incorporar a Pla i a
Programa.
4. Establir fórmules de cooperació per a la realització conjunta d’algunes activitats
estadístiques.
5. Donar suport tècnic i metodològic per a la realització de les activitats de les unitats.
6. Mantenir de forma regular la comunicació amb el responsables de les unitats
estadístiques.
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4.2

Les unitats estadístiques

La Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears estableix que les conselleries del
Govern de les Illes Balears, com també els organismes, els ens i/o les empreses que en
depenen, poden designar una unitat com a òrgan estadístic propi. Si no es designa cap unitat,
ha de ser la secretaria general tècnica de cada conselleria l’òrgan encarregat d’oferir el suport i
la col·laboració necessaris a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears.
També estableix que podran designar unitat estadística:
a)

Els consells insulars i els organismes, dels ens i/o de les empreses que en depenen,
únicament en el supòsit que tenguin constituït en el seu si el corresponent òrgan
estadístic específic i assumeixin l’execució en el territori respectiu d’estadístiques
contingudes en el Pla d’estadística de les Illes Balears, en els termes que s’hi fixin o en els
programes anuals d’estadística que el desenvolupin.

b)

Els ajuntaments i les mancomunitats de municipis, agrupats o a títol individual, com
també els organismes, els ens i les empreses que en depenen, únicament en el supòsit
que tenguin constituït en el seu si el corresponent òrgan estadístic específic i tenguin
assignades competències en relació amb l’estadística de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Dins el procés de constitució de les unitats estadístiques l’Ibestat ha establert dues etapes per
a la seva realització. La primera etapa ha anat dirigida a les conselleries del Govern i s’estén
des de l’any 2008 fins al tancament del procés que ha suposat l’aprovació del primer Pla i
Programa anual l’any 2010. La segona, s’inicia a final del 2010 un cop aprovats aquests
instruments de planificació i s’adreça als consells insulars perquè iniciïn els processos
constituents de les seves unitats, així com la realització dels corresponents inventaris
d’activitats estadístiques de cara a la seva incorporació als plans i programes estadístics.
El criteri que ha seguit l’Ibestat en el procediment de designació d’unitats estadístiques ha
estat promoure una certa concentració al voltant de les conselleries i dels consells insulars.
Així, cada conselleria disposa d’una única unitat que abraça la totalitat de la seva estructura
extensa. Això implica no tan sols la conselleria pròpiament dia, sinó també les entitats i
empreses públiques que s’hi vinculen. El mateix model s’ha seguit pels consells insulars,
designant una única unitat per cada ens insular.
Pel que fa als ajuntaments i altres entitats que la Llei preveu la possibilitat de disposar d’unitat
estadística, con seria el cas dels ajuntaments, s’ha optat per no desenvolupar-lo fins que no
estigui plenament consolidat el sistema a nivell autonòmic i insular.
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Durant el període de referència s’han anat constituint les següents unitats

Conselleria
11. Presidència
12. Turisme (i Treball)
1. Educació i Cultura

2. Economia i Hisenda

3. Medi Ambient (i Mobilitat)
4. Innovació, Interior i Justícia
5. Habitatge i Obres Públiques
6. Sanitat i Consum
7. Treball i Formació

8. Agricultura i Pesca
9. Comerç, Indústria i Energia
23. Esports i Joventut
24. Afers Socials, Promoció i
Immigració

25. Mobilitat i Ordenació del
Territori

Data / incidències
Assumida subsidiàriament per la Secretaria General, tot i
que incorpora de manera autònoma el que es disposa
parcialment a l’Ordre corresponent a Esports.
Ordre del conseller de Turisme de 21 de setembre de 2009
per la qual es designa la Unitat Estadística de la Conselleria
de Turisme (avui incorpora Ordre de Treball i Formació)
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de gener
de
2009 per la qual es designa la Unitat Estadística de la
Conselleria d’Educació i Cultura
Ordre del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació per la
qual es modifica l’Ordre de 14 de febrer de 2008, per la
qual s’aproven les funcions dels llocs de feina de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Assumida subsidiàriament per la Secretaria General, tot i
que incorpora de manera autònoma el que es disposa a
l’Ordre de Mobilitat.
Ordre de la consellera d’Interior de 23 d’abril de 2009 per la
qual es designa la Unitat Estadística de la Conselleria
d’Interior
Assumida subsidiàriament per la Secretaria General.
Assumida subsidiàriament per la Secretaria General,
pendent designació d’UNITAT.
Ordre de la consellera de Treball i Formació, de 23
d’octubre de 2008, per la qual es designa la Unitat
Estadística de la Conselleria de Treball i Formació (avui
incorporada a Turisme)
Tasques assumides per SEMILLA (avui transferides a
Presidència)
Assumida subsidiàriament per la Secretaria General.
Ordre del conseller d’Esports i Joventut de 27 de gener de
2009 per la qual es designa la Unitat Estadística de la
Conselleria d’Esports i Joventut
Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració
de 20 de febrer de 2009 per la qual es designa la Unitat
Estadística de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració. Avui també assumeix Joventut.
Ordre del conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori de
22 de desembre de 2008 per la qual es designa la Unitat
Estadística de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori

En tramat gris les conselleries que han desaparegut.

Tot i això, s’han donat algunes especificitats, la majoria d’elles fruit de la fusió de conselleries
arran de la darrera remodelació del Govern. Així, els antics departaments, tot i integrar-se dins
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una única unitat estadística, han mantingut una certa autonomia pel que fa a l’activitat de les
unitats preexistents. Aquests són els casos de Medi Ambient amb Mobilitat, Presidència amb
Agricultura, etc.

Les funcions de les unitats estadístiques són:
a) Participar en el procediment d’elaboració del Pla d’estadística i dels programes anuals que
el despleguin, formulant totes les propostes que considerin adequades i necessàries.
b) Dur a terme les estadístiques que figurin en els programes anuals o les que necessitin per a
les seves pròpies finalitats.
c) Col·laborar amb l’Institut d’Estadística de les Illes Balears en la normalització de
definicions, classificacions, nomenclatures, codis i normes de caràcter general.
d) Dissenyar els sistemes de recollida d’informació estadística, derivats de l’actuació
administrativa del departament al qual pertanyen, quan aquests constitueixin fonts
d’informació estadística.

Activitats estadístiques associades a cada unitat
L’ordenació de les activitats estadístiques s’ha efectuat d’acord amb la configuració del
Govern en el moment d’aprovar-se el vigent Pla d’estadística mitjançant el Decret
109/2010, de 15 d’octubre.

11 Conselleria de Presidència
(Inclou l’antiga Conselleria d’Agricultura i Pesca)
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Macromagnituds de l’agricultura
Macromagnituds de la pesca
Directori d’explotacions de bestiar boví de les Illes Balears
Directori d’explotacions de bestiar oví i caprí de les Illes Balears
Directori d’explotacions de bestiar porcí de les Illes Balears
Enquesta de ramat boví i de la seva producció làctia
Enquesta de ramat oví i caprí i la seva producció làctia
Enquesta de ramat porcí
Enquesta de sales d’incubació
Directori d’escorxadors
Enquesta mensual de sacrifici de bestiar en escorxadors
Avaluació anual del moviment comercial pecuari
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Producció anual d’ous, mel i altres productes ramaders menors
Superfícies i produccions dels conreus
Preus mitjans de la terra d’ús agrari
Cànon anual de lloguer rústic
Preus mitjans rebuts pels agricultors
Preus mitjans pagats pels agricultors
Salaris agraris mitjans
Observatori de Preus de les Illes Balears
Captures de pesca marítima
Flota pesquera de les Illes Balears
Instal·lacions esportives
Entitats esportives de les Illes Balears
Programes de tecnificació esportiva
Pla de Formació Esportiva de l’Escola Balear de l’Esport
Explotació del Registre d’Associacions de les Illes Balears
Explotació del Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears
Explotació del Registre de Col·legis Professionals de les Illes Balears
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Cens de maquinària agrícola de les Illes Balears
Llicències de pesca recreativa
Permisos en reserves marines
Producció i comercialització de productes amb denominació de qualitat
Estadístiques de subvencions d'esports
Titulacions Esportives de règim transitori

12 Conselleria de Turisme i Treball
(Se correspon a la fusió de les dues conselleries homònimes)
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
El turisme a les Illes Balears (dades informatives-anuari)
Flux de turistes a les Illes Balears
Estudi de la despesa turística a les Illes Balears
Full mensual de dades turístiques
Catàleg d’hoteleria de Mallorca
Contractes registrats al SOIB
Demandants inscrits a les oficies del SOIB
Anuari estadístic municipal de les Illes Balears (principals indicadors sociolaborals)
Nota mensual de conjuntura laboral a les Illes Balears
Nota trimestral de conjuntura laboral a les Illes Balears
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Informe quadrimestral sobre el mercat de treball a les Illes Balears
Informe anual sobre el mercat de treball a les Illes Balears
Informe anual sobre les dones en el mercat de treball de les Illes Balears
Informe anual sobre els joves en el mercat de treball de les Illes Balears
Informe anual sobre els estrangers en el mercat de treball de les Illes Balears
Empreses cooperatives
Col·locacions registrades al SOIB
Enquesta de confiança empresarial
Accidents laborals registrats a les Illes Balears
Expedients de regulació de l’ocupació
Infraccions laborals instruïdes
Beneficiaris d’accions d’informació i orientació laboral
Societats laborals constituïdes
Autònoms dependents registrats
Eleccions sindicals a les Illes Balears
Vagues registrades
Contractes de posada a disposició a les empreses de treball temporal
Empreses amb pla d’igualtat i conciliació
Enquesta sobre l’aplicació de responsabilitat social corporativa
Empreses acreditades en el sector de construcció
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Taxa d'ocupació dels establiments turístics de les Illes Balears
Índex de competitivitat turística
El sector turístic balear
Establiments d'allotjament i restauració
Intenció d'ús turístic dels esdeveniments culturals
Ús turístic dels esdeveniments culturals
Taula resum d'indicadors d'evolució econòmica
Taula resum d'indicadors laborals territorialitzats per a les Illes Balears
Convenis col·lectius
Infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals registrades
Formació per l'ocupació
Empreses amb plans d'igualtat i de conciliació
Enquesta sobre l'aplicació de Responsabilitat Social Corporativa
Empreses acreditades en el Sector de Construcció
Associacions empresarials i sindicals de les Illes Balears
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13 Conselleria d’Educació i Cultura
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Enquesta d’hàbits lectors de les Illes Balears
Estadística de museus i col·leccions museogràfiques
Estadística de finançament i despesa pública en cultura
Biblioteques públiques
Estadística dels ensenyaments no universitaris
Elaboració d’indicadors del sistema educatiu
Explotació del sistema integrat de gestió de personal docent
Explotació del sistema de gestió acadèmica dels centres (GESTIB)
Indicadors de convivència escolar
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Despesa pública en Educació
Enquesta de conjuntura laboral a l'educació balear
Document d'Organització de Centres (DOC)
Sistema de Gestió Acadèmica dels centres (Gestib)
Informe dels resultats de l'avaluació final dels alumnes
Sistema integrat de gestió de personal docent
Indicadors de convivència escolar
Biblioteques publiques de l'Estat

14 Conselleria d’Economia i Hisenda
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Revista de conjuntura econòmica
Moment econòmic de les Illes Balears
Resum de recaptació
Inventari d’ens públics
Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Liquidació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Model d'equilibri general aplicat per a l'economia balear.
Indicadors sintètics de l'economia balear
Quadre Quinzenal d'Indicadors
Simulació d’Impacte a Balears per canvis de Demanda (SIMBAD)
Quadre d'indicadors microeconòmics
Model diari per a les Illes Balears
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15 Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Transport públic de viatgers en tren, autobús i metro
Transport marítim de viatgers i mercaderies
Transport de viatgers autoritzats
Transport de mercaderies
Activitats nàutiques d’esbarjo
Espècies catalogades presents a les Illes Balears
Arbres singulars catalogats
Avaraments de cetacis i tortugues marines
Autoritzacions de captura o recol·lecció d’espècies protegides
Qualitat de l’aire ambient a les Illes Balears
Inventari d’emissions a l’atmosfera
Directori de transportistes de residus no perillosos
Sòls contaminants
Residus perillosos
Directori de productors i gestors de residus perillosos
Cens de pous
Dessalinització d’aigües
Abocaments
Censos d’aigües depurades per a reg
Aigües depurades
Aprofitaments forestals
Material forestal de reproducció
Repoblacions forestals
Incendis forestals
Subministrament de productes estadístics de caràcter cartogràfic i geogràfic
Inspecció de transports terrestre
Sancions en matèria de transports terrestre
Activitats auxiliars i complementàries del Transport
Expedients sancionadors en matèria de residus

16 Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Equipament i ús de les TIC a les petites i mitjanes empreses de les Illes Balears
Salons recreatius i de joc, casinos i bingos
Màquines recreatives i d’atzar
Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents mèdics
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Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents policials
Actuacions d’emergències de l’112 - Incidents de foc
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Empreses amb activitat de R+D+i
Programa cursos Administracions Publiques

17 Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Explotació del Registre de Demandants d’Habitatges Protegits
Ajuts per a la rehabilitació o l’adquisició d’habitatges
Estadística del preu de l’habitatge

18 Conselleria de Salut i Consum
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Establiments sanitaris en règim d’internat
Memòria anual de la Direcció General de Farmàcia
Cens d’establiments farmacèutics
Enquesta de salut de les Illes Balears
Interrupcions voluntàries de l’embaràs
Control sanitari de les aigües de consum humà
Control sanitari de les aigües de bany del litoral
Vigilància de malalties de declaració obligatòria (MDO)
Sistema d’informació permanent sobre addicció a drogues
Sistema d’informació sobre drogodependències
Sistema d’identificació de desigualtats en salut
Cens d’establiments alimentaris
Control sanitari d’animals sacrificats en escorxadors destinats al consum humà
Sistema d’informació sobre sida i VIH
Enquesta sobre l’ús de drogues en ensenyament secundari
Enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues

21 Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Energia elèctrica a les Illes Balears
Balanç energètic de les Illes Balears
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Calendari de fires i mercats de les Illes Balears
Explotació del Registre de Cartes d’Artesà
Explotació del Registre de Cartes de Mestres Artesans
Explotació del Registre d’Empreses amb Document de Qualificació Artesanal
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Explotació del Registre d'Instal·lacions frigorífiques
Registre d'instal·lacions tèrmiques de les Illes Balears
Explotació del Registre d'instal·lacions de subministrament d'aigua en els edificis
Explotació del Registre d'autoritzacions mineres actives
Seveso II
Explotació del Registre de control metrològic
Establiments industrials
Tallers de reparació de vehicles
Explotació del Registre d'instal·lacions de raigs X
Explotació del Registre d'empreses autoritzades per a la revisió d'aparells de
bronzejat
Explotació del Registre d'empreses i instal·lacions contra incendis
Inspeccions tècniques en vehicles
Documents de Qualificació Empresarial
Explotació del Registre d'instal·lacions petrolíferes de les Illes Balears (Estacions de
Servei)
Explotació del Registre d'instal·lacions petrolíferes de les Illes Balears (Instal·lacions)
Explotació del Registre d'instal·lacions de gas
Explotació del Registre d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió
Explotació del Registre d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió
Explotació del Registre general de comerç
Explotació del Registre d'empreses instal·ladores tèrmiques
Explotació del Registre d'empreses fabricants de formigó preparat i d'elements
resistents

24 Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Operacions estadístiques incloses en el Pla 2010-2013
Pensions no contributives a les Illes Balears
Sistema informatiu de la cooperació de les Illes Balears
Programa de cooperació amb entitats
Explotació del programa d’ajuts a cooperants
Registre i control de les fitxes d’ordre de protecció
Explotació del registre de centres d’acolliment de dones víctimes de violència de
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gènere
Sistema d’informació del sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència
Analytics SISAAD
Aplicació dels pagaments de les prestacions econòmiques de dependència
Explotació de la base de dades de la Direcció General de la Dependència
Explotació de la base de dades del Centre Base
Fons d’assistència social (FAS, prestacions no contributives)
Base de dades de la LISMI (pensió no contributiva)
Targeta bàsica
Ajut complement de lloguer
Bons d’Infància (ajuts per a la conciliació de la vida familiar i laboral)
Explotació de la base de dades de subvencions d’entitats de família
Explotació de la base de dades d’atenció precoç (0-6 anys)
Gestió d’expedients de menors (GEXMEN)
Explotació de la base de dades de protecció de la infància/menors
Explotació de la base de dades del programa “Alter”
Pla de Prestacions Bàsiques
Renda mínima d’inserció
Explotació del Registre Central de Serveis Social
Títols de famílies nombroses
Observatori de Persones Grans
Cens d’entitats juvenils i prestadores de serveis a la joventut
Carnet Jove
Explotació del Registre de parelles estables
Explotació del Registre Unificat de Compliment de Mesures Judicials
Explotació de la Base dades Programa Atura't
Explotació del Registre de Mediadors i Centres
Explotació unificat de maltractament infantil (RUMI)
Punt de trobada familiar
Programa d’intervenció familiar
Programa de mediació familiar
Altres activitats estadístiques fora de planificació
Cursos d' idiomes
Comunicació d'activitats de temps lliure
Sistema informació usuaris dels serveis socials (SIUSS Illes Balears)
Explotació del Programa de sensibilització i educació al desenvolupament
Explotació del registre del Centre d'Informació de la Dona
Gestió Interna Expedients de l'Oficina de Defensa del Menor
Explotació de la Base dades Orientació i integració laboral
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Explotació de la Base dades Violència intrafamiliar
Explotació de dades del Programa de Violència Domestica
Consultes del servei voluntari europeu (SVE)
Escoles i monitors de temps lliure
Subvencions a entitats juvenils
Reserves instal·lacions juvenils
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4.3

La Comissió Assessora d’Estadística

La Comissió Assessora d’Estadística és l’òrgan consultiu i de participació de l’activitat
estadística de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Són competències de la Comissió:
a) Informar sobre els plans estadístics i els programes anuals.
b) Formular recomanacions sobre les relacions entre unitats del sistema estadístic i d’aquestes
amb els informants i usuaris, en especial sobre l’aplicació pràctica del secret estadístic.
c) Emetre informes sobre qualsevol qüestió estadística que sol·liciti el Govern de les Illes
Balears o qualsevol altre dels membres que integren el consell rector, pels procediments que
s’estableixin reglamentàriament.
Composició i organització de la Comissió Assessora d’Estadística
1. El nombre de membres de la Comissió Assessora d’Estadística no ha d’excedir de vint,
d’entre els quals, la Presidència ha de recaure en el titular de la conselleria d’adscripció de
l’Institut d’Estadística.
2. Entre els membres de la Comissió Assessora d’Estadística hi ha d’haver representants dels
consells insulars, dels ajuntaments de les Illes, de les associacions empresarials i de les
organitzacions sindicals, i d’altres organitzacions i institucions socials i acadèmiques, i persones
de reconegut prestigi.
D’aquesta manera, i d’acord amb el decret 81/2006, estableix la següent composició amb
indicació dels seus titulars:
Presidència
 President (conseller d’economia i Hisenda)
o Hble. Sr. Carles Manera Erbina
 Vicepresident (director general d’economia)
o Sr. Andreu Sansó Rosselló
Vocals
 Representants dels consells insulars
o Sra. Rosario Sánchez Grau (Consell de Mallorca)
o Hble. Sr. Lázaro Criado Gornés (Consell de Menorca)
o Hble. Sr. Tomás Méndez Reyes (Consell d’Eivissa)
o Sr. Pau Serra Serra (Consell de Formentera)
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 Representant dels Municipis
o Sr. Tomàs Campaner Ferragut (FELIB)
o Sr. Joan Rotger Seguí (AMIB –avui integrada a la FELIB-)
 Representants de les associacions empresarials
o Sr. Josep Oliver Marí (CAEB)
o Sr. Vicenç Tur Tur (CAEB)
 Representants de les organitzacions sindicals
o Sra. Diana Roberta Borràs Rhodes (CCOO)
o Sr. Tomás Navarro Delicado (UGT)
 Representants de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
o Dr. Joaquin Alegre Martín
o Dr. Ricardo Alberich Martí
 Representants de l’Administració de la comunitat autònoma
o Sr. Sebastià Reixac Genovard (Conselleria de Comerç, Indústria i Energia)
o Sra. Dèlia Riera Tur (Conselleria de Turisme i Treball)*
 Persones de reconegut prestigi
o Sr. Joan Ginard Ferrer (fundador de l’Institut Balear d’Estadística)
o Sr. Joan Pons Ordinas (Delegat provincial de l’INE a Balears)
 Secretari (funcionari amb veu i sense vot)
o Sr. Damià Perelló Femenia (Cap de servei Ibestat)
(*) Inicialment hi participaven de manera separada un representant de la Conselleria de Turisme i un
altre de la Conselleria de Treball i Formació, però amb la unió d’aquestes dues conselleries s’unificà la
seva representació.
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REUNIONS DE LA COMISSIÓ ASSESSORA QUE S’HAN DUT A TERME

Reunió CAE dia 30 de gener de 2007 (prèvia al canvi de legislatura)
Ordre del dia:
1. Constitució de la Comissió Assessora d’Estadística
2. Informe sobre l’estadística autonòmica i proposta d’actuacions.
3. Reglament de la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears
4. Propostes i calendari de treball
5. Precs i preguntes
Acords:
1. Fixar dia 15 de febrer com a data màxima perquè els vocals facin aportacions a la
proposta de reglament, i trametre després totes aquestes aportacions als
integrants de la Comissió pel seu coneixement de cara a la seva aprovació en una
propera sessió.
2. Establir la propera reunió pel mes de març per tractar el tema del Reglament, així
com aquells aspectes que els membres de la Comissió considerin oportuns.

Reunió CAE dia 3 d’abril de 2007 (prèvia al canvi de legislatura)
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informe estadístic:
a. Les Illes Balears en Xifres
b. Bades Balears on line
c. Enquesta de servei 2004
d. Situació del document sobre la reforma del sistema estadístic espanyol.
3. Debat i aprovació, si escau, del Reglament de la Comissió Assessora d’Estadística.
4. Precs i preguntes
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’acorda per assentiment introduir la modificació proposada pel secretari en
funcions a l’article 10, i fer la pertinent consulta a l’Assessoria Jurídica per introduir
una modificació al Reglament en una propera reunió si escau.
3. S’aprova en els termes establerts per aquesta acta el Reglament de la Comissió
Assessora d’Estadística de les Illes Balears per assentiment.
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Reunió CAE dia 10 de maig de 2007 (prèvia al canvi de legislatura)
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
Informe sobre l’Inventari d’operacions estadístiques
Informe sobre les qüestions que es varen plantejar en el darrer ple
Precs i preguntes

Acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Establir la propera reunió pel mes de setembre.
3. Preparar una correlació entre l’Inventari d’operacions estadístiques de les Illes
Balears i el PEN (Plan Estadístico Nacional).
4. Trametre als membres de la Comissió els plans estadístics de vàries comunitats
autònomes (Andalusia, Castella – La Manxa, Illes Canàries...)

Reunió CAE dia 19 de febrer de 2008
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Presentació del sistema estadístic de les Illes Balears i del nou Ibestat.
Dinàmica de funcionament de la CAE.
El Cens de població de 2011.
Torn obert de paraules.

Acords:
(No es prenen acords atès que es tracta bàsicament d’una reunió de presentació)

Reunió CAE dia 8 d’abril de 2009
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informe general d’activitats (Balanç 2008 i Pla d’Activitats Ibestat 2009)
3. Pla d’Estadística 2010-2013 i Programa anual 2010
4. Torn obert de paraules
Acords:
1. Introduir a la propera reunió un punt sobre l’Enquesta Social.
2. Dictaminar la modificació de la Llei d’estadística en la propera reunió.
3. Iniciar un període d’aportacions als textos de Pla i Programa tramesos per tal
d’estar en condicions de dictaminar-los en la propera reunió:
a) Termini d’aportacions per a Text articulat de Pla i annexos III i IV (primera
setmana de maig).
b) Tramesa inventari d’operacions i resta de documentació (principis de maig).
4. Propera reunió finals de maig o principis de juny.
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Reunió CAE dia 17 de setembre de 2009
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació general sobre el procés de planificació i programació estadística.
3. Aprovació del dictamen de la Comissió Assessora d’Estadística sobre la modificació
de la llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears
4. Presentació del disseny de l’Enquesta Social de les Illes Balears (Enquesta modular)
5. Torn obert de paraules
Acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovar el Dictamen sobre la modificació de la Llei d’estadística de les Illes Balears.

Reunió CAE dia 27 de juliol de 2010
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació general sobre les activitats de l’Ibestat
3. Dictamen sobre el Pla d’Estadística 2010-2013 i el Programa anual 2010
4. Torn obert de paraules
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova el Dictamen sobre la proposta de Decret pel qual s’aprova el Pla
d’estadística de les Illes Balears 2010-2013.
3. S’aprova el Dictamen sobre la proposta d’Acord de Consell de Govern pel qual
s’aprova el Programa anual d’estadística de les Illes Balears 2010.

Reunió CAE dia 29 de març de 2011
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Informació general sobre les activitats de l’Ibestat
3. Pla d’activitats de l’Ibestat per a 2011
4. Dictamen sobre la proposta de Programa anual 2011
5. Torn obert de paraules

53

5.

Normativa estadística
Es disposen de plenes competències en matèria d’estadística.
Això significa capacitat legislativa i executiva en les
estadístiques d’interès de la comunitat autònoma. Al costat de
les normes autonòmiques hi ha les normes estatals, de la Unió
Europea i internacionals regulades per les Nacions Unides que
coordinen i estableixen les bases de la pràctica de l’estadística
pública.

54

5.1 Normativa autonòmica

Les normes autonòmiques que regulen l’estadística pública a les Illes Balears son les següents:
Estatut d’autonomia de les Illes Balears
(Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears)
El qual estableix en el seu article 30.32, referent a les competències exclusives de la
comunitat autònoma, les Estadístiques d’interès per a la comunitat autònoma, així com
l’organització i gestió d’un sistema estadístic propi.
Llei d’estadística de les Illes Balears
(Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears, modificada per la Llei 1/2010,
de 17 de maig)
És la llei que regula l’exercici de la competència en matèria d’estadística que té la
comunitat autònoma, estableix les característiques fonamentals que ha de caracteritzar
l’activitat estadística i ordena el sistema institucional que les ha de dur a terme. La seva
estructura i contingut és el següent:









Definició i àmbit de l’activitat estadística.
Principis rectors de les estadístiques públiques.
Les garanties (el secret estadístic).
L’obligatorietat del subministrament d’informació.
La planificació de l’activitat estadística (Modificada per llei el 2010).
Les metodologies, la normalització i la desagregació.
Els resultats, la seva difusió i conservació.
L’organització del sistema estadístic de les Illes Balears.
o La Comissió Assessora d’Estadística.
o L’Institut d’Estadística de les Illes Balears.
o Les unitats estadístiques .
 El règim sancionador.

Decret regulador de la Comissió Assessora d’Estadística
(Decret 81/2006, de 15 de setembre, pel qual es regula l’organització, la composició i el
funcionament de la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears)
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El decret, tot i que existeix un reglament intern de funcionament més acurat, regula els
següents aspectes:





La composició (president, vicepresident, vocals i secretari)
El nomenament dels vocals
Funcionament de la comissió (Ponències tècniques i grups de treball)
Els informes o dictàmens

Reglament de funcionament de la Comissió Assessora d’Estadística de les Illes Balears
(Aprovat per la reunió de la Comissió de dia 3 d’abril de 2007)
Decret regulador de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
(Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística
de les Illes Balears, modificat pel Decret 15/2008, de 15 de febrer)
És el Decret que regula l’actuació de l’Ibestat. La seva estructura i contingut és el següent:
 Naturalesa i adscripció.
 Funcions de l’Institut.
 Òrgans de l’Institut:
 El Consell rector (Composició, competències i funcionament).
 El director de l’Institut (nomenament i funcions).
 Estructura organitzativa:
 Àrea de coordinació i planificació estadística.
 Àrea de producció i difusió estadística.
 Àrea d’assistència tècnica, metodològica i computacional.
 Àrea de gestió dels serveis generals.
 Règim econòmic i patrimonial.
 Contractació administrativa i de personal.

Creació de l’especialitat d’estadística
(Decret 48/2009, de 17 de juliol, pel qual es creen l’especialitat d’estadística dins l’escala
de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior i del cos facultatiu
tècnic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears)
El Decret regula els següents aspectes:
1. Creació de l’especialitat.
2. Titulacions que permeten l’accés a l’especialitat.
3. Funcions de les especialitats d’estadística.
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Pla d’Estadística de les Illes Balears 2010-2013
(Decret 109/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Pla d’Estadística de les Illes Balears
2010-2013)
Aquesta norma consta d’un text articulat integrat per trenta articles, dues disposicions
addicionals, una derogatòria i dues finals, a més de quatre annexos.
El text articulat consta dels següents capítols:
6. I. Disposicions generals
7. II. Objectius del Pla
8. III. Inventari d’activitats estadístiques i els elements de classificació
9. IV. Desenvolupament del Pla
a) Els programes anuals
b) Estructura i coordinació institucional
c) Elaboració, aprovació i execució dels programes anuals
d) Dades i operacions estadístiques
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4

Relació d’operacions estadístiques ordenades per àrea i secció temàtica
Relació d'operacions estadístiques ordenades per òrgan responsable
Àrees i seccions temàtiques
Elements de garantia i classificació de les de les activitats estadístiques
(projectes tècnics, conceptes i definicions).

Programa anual d’estadística 2010
(Acord de Consell de Govern de data 29 d’octubre de 2010)
Aquest acord que aprova el Programa 2010 disposa de tres annexos amb el següent
contingut:
Annex 1
Annex 2
Annex 3

Relació d’operacions estadístiques ordenades per àrea i secció temàtica.
Relació d'operacions estadístiques ordenades per òrgan responsable.
Relació d’operacions estadístiques ordenades per òrgan responsable i indicant
les principals característiques tècniques de cada operació mitjançant una fitxa
específica.

Aquest Programa se sotmeté a la seva aprovació gairebé a finals del seu exercici de
vigència, quan el que es preveu és que es dugui a terme la seva aprovació amb antelació al
seu període d’aplicació. Això ha estat degut a que al tractar-se del primer Programa s’ha
hagut de superar una sèrie de tràmits que han posposat la seva aprovació tot i estar
tècnicament enllestit per ser executat des de principis d’any. Aquests entrebancs legals
han estat bàsicament la modificació de la Llei d’estadística que canviava els instruments
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d’aprovació de plans i programes, així com la mateixa aprovació del Pla quadriennal que
dóna cobertura en aquest programa anual. No obstant això, s’entengué que es donaven
totes les condicions –i així ho mana el Pla- perquè s’aprovi aquest Programa, i que les
operacions que conté ja puguin aportar dades estadístiques oficials de caràcter autonòmic
referents a 2010.

Programa anual d’estadística 2011
(Acord de Consell de Govern pendent de determinar)
Aquest acord que aprova el Programa 2011 disposa de quatre annexos amb el següent
contingut:
Annex 1 Relació d’operacions estadístiques ordenades per àrea i secció temàtica.
Annex 2 Relació d’operacions estadístiques ordenades per òrgan responsable.
Annex 3 Relació d’operacions estadístiques ordenades per òrgan responsable i indicant les
principals característiques tècniques de cada operació mitjançant una fitxa específica.
Annex 4 Relació d’operacions estadístiques ordenades per òrgan responsable que s’han
incorporat al Pla 2010-2013 que han estat excloses, així com nova relació consolidada
d’aquest.

En resum les operacions que conté aquest Programa són les següents:

Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Conselleria de Presidència (inclou Agricultura)
Conselleria de Turisme i Treball
Conselleria d’Educació i Cultura
Conselleria d’Economia i Hisenda
Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques
Conselleria de Salut i Consum
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració

Núm. operacions que incorpora
Pla1
Programa
Programa
2010-2013
2010
2011
53 (-1 +5) 57
37
41
29
21
24
27 (+3) 30
25
29
8 (+1) 9
2
3
6
6
6
27 (+4) 31
14
27
7
7
7
3
14 (-1 +2) 15
14
15
6
2
2
28 (-6 +8) 30
14
24

Nombre total d’operacions incorporades

209

Unitat Estadística / òrgan responsable

Pla (-8) (+23) Diferència (+15)
1

224

142

181

Programa 2011 (-14) (+53) Diferència (+39)

Amb modificacions efectuades pel Programa 2011.
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Altres
Reglament de funcionament de la Comissió Interdepartamental d’Estadística de les
Illes Balears (Aprovat per la reunió de la Comissió de dia 17 de març de 2011)
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 6 de maig de 2010 per la
qual es constitueixen les borses temporals per nomenar personal funcionari interí del
cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat
estadística, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
de conformitat amb la previsió de l’article 3.10 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel
qual s’aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 18-05-2010)
Resolució del vicepresident del Consell Rector de l’Ibestat en funcions de director, per
la qual es fixa el preu del llibre Les Illes Balears en Xifres 2009, editat per l’Ibestat en 12
euros. (BOIB 22-06-2010)
Resolució del vicepresident del Consell Rector de l’Ibestat en funcions de director, per
la qual es fixa el preu del llibre Daus i Dades, editat per l’Ibestat en 15 euros. (BOIB 2206-2010)
Resolució del director de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears d’11 de març de
2011 per la que es crea un fitxer que conté dades de caràcter personal (Subscripcions
temàtiques Ibestat).
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5.2 Normes estadístiques d’interès espanyoles i europees
Estatals
1. Llei 12/1989, de 9 de maig, de Funció Estadística Pública.
Aquesta norma a més de regular l’activitat estadística a nivell estatal estableix també
el sistema de relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes, en particular pel que
fa a l’INE amb els OCECAs, a més de crear el Comitè Interterritorial d’Estadística (CITE).
2. Reial Decret 508/2001, d’11 de maig, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE).
3. Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Aquesta norma al seu article 20 estableix els criteris que s’han de seguir en la
confecció d’estadístiques i estudis oficials.

Unió Europea
4. Reglament (CE) Núm. 105/2007 de la Comissió, d’1 de febrer, pel qual es modifiquen
els annexos del Reglament (CE) núm. 1059/2003 del Parlament Europeu i del Consell
pel qual s’estableix una nomenclatura comú d’unitats territorials d’estadística (NUTS).
Aquesta norma atorga a les illes (Mallorca, Menorca i EivissaFormentera) la condició de NUTS.3, qual a l’Estat espanyol equival a la
província per als seu territori continental.
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6.

Relacions institucionals
Les relacions institucionals de l’Ibestat venen definides
bàsicament per la coordinació amb altres entitats estadístiques
del conjunt de l’Estat i les comunitats autònomes,
principalment. Pel que fa a les comunitats autònomes, l’òrgan
de relació és el Grup Institucional de la GECA, que agrupa als
directors dels instituts autonòmics. La relació a l’Estat ve
definida pels òrgans de coordinació existents entre l’INE i els
instituts autonòmics, bàsicament el Comitè Interterritorial
d’Estadística (CITE) i el Fòrum Regional d’Estadística que en
depèn. Un capítol especial dins aquest àmbit és el referent als
convenis que s’han establert entre les distintes administracions
i l’Ibestat, bé d’àmbit estatal, principalment l’INE, o també de
caràcter autonòmic, per a l’accés a dades o la realització
d’alguna operació estadística.
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6.1

Grup Institucional d’Estadística de les Comunitats Autònomes

El grup institucional d’estadística de les comunitats autònomes és un òrgan que, com
apuntàvem abans, està integrat pels directors dels instituts autonòmics d’estadística o, en el
seu cas, per les persones que els representen. Entre les seves funcions principals es troba la
coordinació de les activitats que duen a terme aquest instituts o OCECAs, principalment pel
que fa a defensa conjunta dels interessos estadístics de les comunitats autònomes davant les
distintes administracions de l’Estat. També assumeix tasques tendents a facilitar
l’harmonització de processos, mitjançant la acreció de grups de treball conjunt amb l’INE. El GIGECA disposa d’un coordinador que està auxiliat per altres dos membres del GI.

RELACIÓ DE REUNIONS DEL GI-GECA

Reunió del GECA de dia 10 de gener de 2008 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Informació sobre les XVI JECAS a celebrar entre els dies 14 i 18 d’octubre a
Santander.
2. Aprovació del calendari preliminar i nomenament del Comitè Local i el Comitè
Científic de les XVI JECAS.
3. Situació dels treballs de la Ponència sobre la Reforma del Sistema Estadístic
Espanyol.
4. Precs i preguntes.
Acords:
1. Aprovació del calendari de les XVI JECAS.
2. Aprovació del calendari preliminar i nomenament del Local i el Comitè Científic de
les XVI JECAS.
3. Aprovació del calendari de preparatius de les XVI JECAS.
4. Aprovar que els resums de les ponències sigui d’una pàgina i deixar llibertat els
ponents en quant als temes a tractar.
5. Establir, com a primer objectiu, que els treballs de la ponència sobre el sistema
estadístic espanyol no quedi paralitzats i, aprovar que els representants de les
comunitats autònomes membres de la ponència i l’INE negociïn un document de
síntesi, així com els temes a tenir en compte en aquesta negociació que pugui ser
sotmès al CITE per la seva aprovació.
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Reunió del GECA de dia 16 de gener de 2008 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Discussió i, si escau, aprovació del document elaborat pels representants de les
comunitats autònomes de la ponència.
Acords:
1. Utilitzar el document Punts essencials per a la seva discussió en el document de la
ponència per a la reforma del Sistema Estadístic Espanyol
2. Aprovació general del document amb la inclusió d e tota una sèrie de comentaris
aportats per les distintes CCAA.
3. Tornar a elaborar el document incloent-hi les distintes puntualitzacions aportades
durant la reunió i revisant la redacció d’alguns punts que han donat lloc a
confusions.
4. La celebració de les properes JECAS a Extremadura.

Reunió del GI-GECA de dia 26 de febrer de 2008 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Anàlisis del documento Actuacions per a desenvolupar la cooperació estadística
entre l’INE i els òrgans centrals d’estadística de les CCAA acordat a Carmona
(Andalusia) el 12 de febrer de 2008.
Acords:
1. Ratificació mitjançant signatura conjunta entre totes les comunitats autònomes i
l’INE del document Actuacions per desenvolupar la cooperació estadística entre
l’INE i els òrgans centrals d’estadística de les comunitats autònomes, acordat el 12
de febrer de 2008. Aquest document revestirà la forma d’Acord de Treballs entre
les Comunitats Autònomes i l’INE.
2. Reiterar la voluntat del presents en la continuació de les tasques de la Ponència
per a la Reforma del Sistema Estadístic Espanyol.

Reunió del GI-GECA de dia 20 de maig de 2008 (Palma)
Convocatòria a 10:00 hores a la Sala Maura del Parlament de les Illes Balears
Ordre del dia:
1. Selecció de ponències i tallers a desenvolupar a les JECAS
2. Aprovació del programa preliminar de les JECAS
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Convocatòria a les 16:30 hores a la Sala Magna Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació
Ordre del dia:
1. Salutació del nou president de l’INE, Jaume García Villar.
2. Aprovació actes sessions anteriors.
3. Aprovació del Programa de les JECAS-2008.
4. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries del grup institucional de
dates 10 de gener de 2008, 16 de gener de 2008 i 26 de febrer de 2008.
2. Aprovació del programa de les JECAS que se celebraran a Santander els dies 15 a
18 d’octubre de 2008.
3. En relació a les ponències presentades per organismes públic que no siguin
instituts d’estadística, s’aprova acceptar només les ponències que estiguin incloses
en el Pla d’Estadística corresponent.
4. Sol·licitar al Director de l’INE que convoqui al CITE.
5. Tenir una reunió prèvia de directors de comunitats autònomes per parlar de la
posada en marxa dels Acords adoptats a Carmona i del problemes sorgits en
relació a aquests acords.
6. Crear un subgrup de treball preparatori d’aquesta reunió per definir el protocol
d’actuació. Se decideix la composició del grup de treball.

Reunió del GI-GECA de dia 15 de juliol de 2008 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Aprovació acta sessió anterior de 26 de febrer i 20 de maig.
2. Proposta de protocol de funcionament dels grups de treball fruit dels acords de
Carmona, elaborats per Andalusia, Castella i Lleó i Galícia.
3. Ponència per a l’Informe del Sistema estadístic espanyol.
4. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries dels dies 26 de febrer de 2008 i
20 de maig de 2008.
2. Sol·licitar en la reunió del CITE de 16 de juliol la convocatòria del Fòrum Regional
d’Estadística per engegar els grups de treball referents a l’Acord Multilateral de
Treball entre l’Institut Nacional d’Estadística i els Òrgans Centrals de les
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Comunitats Autònomes per el desenvolupament de la Cooperació en matèria
estadística.
3. Aprovar el Protocol de Funcionament dels Grups de Treball elaborat per les
comunitats autònomes d’Andalusia, Castella i Lleó i Galicia.
4. Lliurar en la reunió del CITE de 16 de juliol el Document de Protocol aprovat.
5. Traslladar al President de l’INE, en la reunió del CITE de 16 de juliol, el propòsit de
les comunitats autònomes de continuar amb les tasques de la Ponència.

Reunió del GI-GECA de dia 4 de setembre de 2008 (Saragossa)
Ordre del dia:
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Qüestions diverses sobre l’organització de les JECAS de Santander.
3. Document presentat per l’Ibestat sobre IMAgine MNP.
4. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 15 de juliol de 2008.

Reunió del GI-GECA de dia 10 de desembre de 2008 (Barcelona)
Ordre del dia:
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Actuacions sobre el registre d’Afiliats a la Seguretat Social.
3. Informe de la constitució dels grups de treball.
4. Proposta de Galícia de col·laboració per a la realització d’una publicació conjunta.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova elaborar un document-petició, signat per totes les comunitats
autònomes, en el qual es recullin les peticions de cada una d’elles per augmentar
el nivell d’informació que es rep actualment sobre dades d’afiliats i centres de
cotització a la Seguretat Social. Aquest document s’elevarà al Secretari d’Estat de
la Seguretat Social o al Director General de la Tresoreria i sol·licitar una reunió.
3. S’aprova comunicar al President de l’INE les gestions que venen realitzant les
comunitats autònomes sobre el paper que ha de jugar l’INE en l’esmentada
petició.
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Reunió del GI-GECA de dia 20 de març de 2009 (Gran Canària)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació sobre la situació dels distints grups de treball
3. Negociacions amb la TGSS
4. Torn obert de Paraules
Acords:
1. Aprovació de les actes de les reunions del GI dels dies 10 de desembre de 2008 i
20 de gener de 2009.
2. Redactar una carta dirigida al Secretari d’Estat de la Seguretat Social per tal, per
una banda, d’homogeneïtzar la informació provinent de la TGSS que reben les
oficines centrals d’estadística de les comunitats autònomes, i de l‘altre, convidar a
un representant de la seguretat social a participar en el GI. Així mateix, es va
acordar no incloure, al contrari del que havia proposat el representant de l’Ibestat,
la publicació de la nova CNAE en el document de petició, però sí tenir-la en
compte en el GI.
3. Aprovar, a l’efecte que les informació sobre les activitats dels grups de treball
circuli adequadament, encarregar al coordinador que remeti un correu electrònic a
tots els directors dels OCECAs a fi de recordar-li el compliment dels acords
adquirits; recordar que entre les funcions dels coordinadors figura elaborar les
actes dels grups de treball i una vegada aprovades trametre’ls a tots els OCECAs.
Per últim, encarregar al coordinador que sol·liciti a l’INE l’obertura d’un espai web
per l’intercanvi d’informació.
4. Encarregar a la directora de l’ISTAC l’elaboració d’un inventari de grups de treball
el qual es sotmetrà a la consideració de la propera reunió del GI del GECA i es
traslladarà a l’INE.

Reunió del GI-GECA de dia 18 de maig de 2009 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Carta al secretari d’Estat de la Seguretat Social.
3. Conveni col·laboració INE-OCECAs MNP
4. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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2. Remetre la carta al Secretari d’Estat de la Seguretat Social en els termes acordats i
es procedeix a la seva signatura per tots els presents.
3. Remetre el text de les intervencions sobre el conveni del MNP, entre l’INE i els
OCECAs, a la coordinació per a que les difongui entre tots els membres del GI i que
s’adjuntin a l’acta de la reunió. Així mateix, des de la coordinació, elaborar un text
comú sobre qüestions relatives a l’eina MNP i remetre’l a l’INE a fi de recaptar els
aclariments o requeriments sol·licitats.

Reunió del GI-GECA de dia 11 de juny de 2009 (Toledo)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Conveni amb l’INE sobre MNP.
3. Grups de treball (Institucionals del FRE i històrics).
Acords:
1. Remetre els comentaris dels representants de l’Ibestat, de l’Institut d’Estadística
d’Andalusia i de l’Eustat a l’INE, sobre el document que figura a l’Annex III de l’acta
GI de 18 de maig de 2009 i sol·licitar una pròrroga, tant de la prova de l’eina web,
com de la data de la signatura del conveni.
2. Cercar punts d’acord en la redacció dels convenis de MNP, tot respectant les
competències de cada comunitat autònoma en matèria estadística, que es puguin
defensar front l’INE.
3. Aprovar el calendari d’actuacions per tal que el procés de negociació dels convenis
de MNP de la manera més eficient possible.
4. Aprovar la constitució d’una comissió tècnica per tal de posar en comú els
problemes que sorgeixin en l’elaboració de l’eina web.
5. Felicitar a la directora de l’ISTAC per la tasca realitzada amb l’informe sobre els
grups de treball que estan funcionant entre l’INE i els OCECAs.
6. Encarregar a la directora de l’ISTAC d’un document-proposta, amb les propostes
remeses per les diferents OCECAs, de reorganització dels grups de treball.

Reunió del GECA de dia 21 de juliol de 2009 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la reunió del GI del GECA celebrada el dia 10 de
juny de 2009.
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2. Presentació de la publicació conjunta efectuada per tots els OCECAs per a la
realització de les estadístiques del moviment natural de la població i defuncions
segons causa de mort.
3. Situació dels grups de treball : informe que han de trametre els responsables dels
grups o els seus directors.
4. Precs i preguntes.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de la reunió del GI del GECA de 10 de juny de 2009 amb la
inclusió de la intervenció de la directora de l’IAE.
2. Remetre a totes les CCAA una versió final de la publicació conjunta efectuada per
tots els OCECAs en l’àmbit demogràfic per que puguin aportar els seus comentaris
per escrit i resoldre la publicació a la propera reunió.
3. Encomanar al coordinador la redacció d’un conveni que reculli els punts acordats
en el document Comentari conveni MNP-Aportacions generals el conveni.

Reunió del GI-GECA de dia 8 d’octubre de 2009 (Barcelona)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Publicació conjunta efectuada per tots els OCECAs en l’àmbit demogràfic.
3. Conveni de col·laboració entre l’INE i els OCECAs per a la realització de les
estadístiques de Moviment Natural de la Població i Defuncions segons la causa de
la mort: Resposta de l’INE a la proposta de conveni.
4. Grup de treball sobre els registres de la Seguretat Social.
5. Situació dels grups de treball: Informe a emetre pels responsables dels grups o pels
seus directors.
6. Document-proposta a presentar per la directora de l’ISTAC sobre grups de treball.
7. Precs i preguntes.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de 21 de juliol de 2009 i de les modificacions proposades per la
directora de l’ISTAC.
2. Aprovar que a la propera publicació conjunta dels OCECAs en l’àmbit demogràfic,
se confeccionin prèviament unes regles metodològiques que serveixin de guia per
a la seva elaboració.
3. Aprovar trametre a l’INE tota una sèrie de peticions addicionals en relació al
conveni-proposta del MNP, remès per l’INE, a tots els OCECAs.
4. Aprovar la constitució d’un grup de treball de la seguretat social, les bases sobre
les que es començarà a fer feina, els components del grup i el seu coordinador.
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5. Aprovar la modificació del procediment de treball del Grup de Recollida
d’Informació i el repartiment de tasques entre els OCECAs, així com la data de la
propera reunió.
6. Redactar una carta dirigida al President de l’INE sol·licitant una reunió per discutir
el paper dels OCECAs en les operacions estadístiques dels Censos de 2011 i dels
Estudis Demogràfics Longitudinals.

Reunió del GI-GECA de dia 17 de desembre de 2009 (Oviedo)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió anterior.
2. Grup de treball sobre els registres de la SS, informe coordinador sobre la primera
reunió.
3. Situació de la resta de grups de treball.
4. Col·laboració INE baròmetre empresarial i altres operacions pendents.
5. Proposta de col·laboració dels OCECAs.
6. Aprovació del calendari preliminar i nomenament del Comitè Local de les XVII
JECAS.
7. Precs i preguntes.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de 8 d’octubre de 2009 i de les modificacions proposades per
la directora de l’ISTAC sobre els grups de treball i convocar una reunió preparatòria
prèvia a la del grup de treball sobre registres de la Seguretat Social.
2. Trametre els tècnics dels OCECAs del grup de treball de Directoris, Marcs
d’Enquesta i Llistat de carrers, la necessitat d’emfatitzar les tasques de tipus
metodològic i, de manera paral·lela, començar a treballar des del GI en un
protocol de cessió del DIRCE.
3. Aprovar, en relació a la tasca d’identificació i anàlisis de les estratègies de
potenciació de les enquestes, la relació d’estratègies identificades i continuar amb
l’anàlisi de cada una d’elles, així com un protocol d’ampliació de mostra.
4. Aprovació del calendari preliminar i nomenament del Comitè Local de les XVII
JECAS.
5. Incloure al Sr. Agustín Cañada de l’Institut d’Estadística de la Comunitat de Madrid
en el comitè científic de les XVII JECAS.
6. Celebrar una reunió informativa conjunta de representants d’EUROSTAT amb tots
els OCECAs a Andalusia i que els representants dels OCECAs remetin a la
representat de l’IAE els temes que els interessaria tractar.
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7. Incloure en l’acta els incompliments de l’INE en l’àmbit de la difusió, respecte dels
compromisos adoptats a l’Acord Multilateral de Treball entre l’INE i els OCECAs per
el desenvolupament de la cooperació en matèria estadística.
8. Agrair a l’Institut Asturià d’Estadística la seva acollida i tracte dispensat.

Reunió del GI-GECA de dia 23 de febrer de 2010 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta del esborrany de la reunió de 17 de desembre.
2. Normes de participació dels OCECAs en els censos de 2011.
3. Situació dels grups de treball davant del proper Fòrum Regional d’Estadística.
4. Precs i preguntes.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de 17 de desembre de 2009 i de la modificació proposada per
la directora de l’Institut de Castella i Lleó.
2. Constituir un grup de treball de participació dels OCECAs en els censos de 2011
format per aquells que ho desitgin; trametre les seves propostes a l’INE i
comunicar al President de l’INE la seva disposició per col·laborar i la preocupació
per l’estat dels treballs per dur a terme l’esmentada operació estadística.
3. Convocar una reunió del Grup Institucional el dia abans de celebrar el Fòrum
Regional d’Estadística per elaborar propostes per tal de millorar el funcionament
dels grups de treball i que els coordinadors de cada grup remetin els seus informes
a tots els membres d’aquest GI.

Reunió del GECA de dia 23 de febrer de 2010 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Anàlisis del document Actuacions per a desenvolupar la cooperació estadística
entre l’INE i els òrgans centrals d’estadística de les CCAA acordat a Carmona
(Sevilla) el 12 de febrer de 2008.
Acords:
1. Ratificar el document mitjançant signatura conjunta de totes les CCAA i l’INE.
2. Revestir la forma del document signat com a Acord de treball entre l’INE i les CCAA.
3. Reiterar la voluntat dels presents en la continuació dels treballs de la Ponència per
a la Reforma del Sistema Estadístic Espanyol.
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Reunió del GI-GECA de dia 29 de març de 2010 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau de l’acta de la sessió de dia 23 de febrer.
2. Preparació del Fòrum d’Estadística del dia 30 de març.
3. Precs i preguntes.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova demanar a l’INE que estableixi un sistema d’alerta per quan es produeixin
novetats a ALFRESCO, això com d’establir un procediment per incorporar
suggeriments. També s’aprovà perllongar els grups de treball per un any més.

Reunió del GI-GECA de dia 20 de maig de 2010 (Mèrida)
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Estudi de l’Avantprojecte de censos demogràfics de 2011.
3. Funcionament dels grups de treball.
4. Precs i preguntes.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Demanar a l’INE la convocatòria del Grup de treball de censos per tractar el Cens2011 des d’un caire eminentment tècnic.
3. S’acorda la denominació del dia mundial de l’estadística (Estado de la estadística
regional en España).
4. S’aprova el programa de les JECAS.

Reunió del GI-GECA de dia 22 de setembre de 2010 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Vist i plau acta sessió 29 de març.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
3. Grup de treball de Registre de la Seguretat Social.
4. Estat de la situació de la resta de grups de treball.
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5. JECAS d’Extremadura.
6. Comunicació conjunta pel dia mundial de l’estadística pública.
7. Precs i preguntes.
Acords:
1. Es dóna el vist i plau a l’acta de la sessió de 29 de març
2. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
3. S’acorda expressar la satisfacció pels treballs del grup i continuar en l’objectiu
d’aconseguir: dades residents ocupats fora de la CCAA, informació sobre les altes i
baixes dels ocupats de la CA i dades administratives de les CCC ubicades fora de la
CA. També es fa constar l’interès dels OCECAs en agilitar la tramitació dels
convenis que ho han de permetre. Igualment s’acorda fer una petició conjunta a
l’Agència Tributària per accedir a les dades tributàries.
4. S’acorda adreçar una petició conjunta de cessió del DIRCE als OCECAs al president
de l’INE.
5. S’acorda en el marc de les JECAS mantenir una reunió amb el president de l’INE el
dia 21 d’octubre i del GI-GECA el 22.
6. S’encarrega a l’IEA la redacció i coordinació d’un manifest conjunt per la primera
diada internacional de l’estadística pública que es durà a terme el dia 20 d’octubre.

Reunió del GI-GECA de dia 22 d’octubre de 2010 (Càceres)
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Carta al president de l’Agència Tributària.
3. Proposta de reorganització dels grups de treball efectuada per l’INE al CITE.
4. Estat de la situació dels grups de treball.
5. Precs i preguntes.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Remetre una carta signada pels representants dels OCECAs al director de l’Agència
Espanyola de l’Administració Tributària (AEAT) en la que s’exposi: la invitació a
l’agència d’un grup de treball de tipus tècnic, manifestar-li la necessitat
d’informació tributària per determinades operacions estadístiques i indicar el codi
de bones pràctiques.
3. Manifestar l’oposició de tots els OCECAs a la creació d’una comissió permanent en
el CITE en la qual no estiguin representats tots els OCECAs i indicar la conveniència
de dinamitzar alguns grups de treball que, malgrat les reiterades sol·licituds per
part d’alguns OCECAs, no són convocats per l’INE.
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4. Agrair els serveis prestats com a coordinador del GI el director de l’Institut
Càntabre d’Estadística i desitjar sort al nou coordinador.
5. Agrair al Sr. Andrés Arroyo la redacció del comunicat sobre el dia mundial de
l’estadística.
6. Felicitar a l’organització de les XVII JECAS la tasca realitzada.

Reunió del GI-GECA de dia 19 de gener de 2011 (Madrid)
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Signatura de la carta al president de l’Agència Tributària.
3. Resposta de l’INE a la carta del GECA sobre el DIRCE.
4. Designació, si escau, dels membres dels OCECAs que formaran part dels grups de
treball proposats per l’INE.
5. Estat dels diferents acords i protocols pendents de signar entre els OCECAs i els
organismes de l’administració central.
6. Torn obert de paraules.
Acords:
1. Remetre la carta dirigida al president de l’AEAT els representants dels OCECAs i
establir un termini perquè facin les seves aportacions. Així mateix, s’acorda
constituir un possible grup de treball, anticipant-se a la possibilitat que ho
manifesti l’AEAT, i se proposa la seva composició.
2. Formalitzar un grup de treball sobre el DIRCE de nivell directiu, tal com suggereix
l’INE, i establir la seva composició. Així mateix, s’acorda remetre una carta al
president de l’INE comunicant-li la composició i proposant-li que fixi un termini
màxim per a la culminació dels treballs.
3. Formalitzar i designar els membres dels OCECAs que hi formaran part, d’un grup
de treball de nivell directiu, tal com suggereix l’INE a la seva carta.
4. Remetre una carta signada per tots els OCECAs al president de l’INE manifestant-li
la seva preocupació i malestar per l’actitud mostrada referent a la nova operació
estadística que pretén realitzar per estimar l’índex de confiança empresarial i, en
la qual se’l commini a adoptar els acords presos a la reunió de dia 2 de desembre.
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6.2

Comitè Interterritorial d’Estadística CITE

El Comitè Interdepartamental d’Estadística (CITE) és un òrgan que està integrat per
representants l’Institut Nacional d’Estadística, els ministeris i els distints instituts d’estadística
de les comunitats autònomes (OCECAs). Presideix el CITE el president de l’INE. Les funcions del
CITE són de coordinació, cooperació i homogeneïtzació en matèria estadística entre l’Estat i les
comunitats autònomes. Entre les seves funcions cal esmentar:
a)
b)
c)
d)
e)

Deliberar sobre les propostes de plans i programes estadístics estatals.
Proposar propostes de convenis, així com fer el seu seguiment.
Emetre informes i opinions.
Promoure l’explotació conjunta de fitxers administratius.
Facilitar els intercanvis pertinents per millorar els directoris, les metodologies, etc.

RELACIÓ DE REUNIONS DEL CITE

Reunió del CITE de dia 4 d’octubre de 2007
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria del CITE 2006.
3. Deliberació i informe sobre l’avantprojecte del Reial Decret pel qual s’aprova el
Programa anual 2008 del Pla Estadístic Nacional 2005-2008.
4. Deliberació i informe sobre l’avantprojecte de Reial Decret pel qual s’aprova el
Pla Estadístic Nacional 2009-2012.
5. Deliberació i informe sobre l’avantprojecte de Real Decret pel qual s’aprova el
Programa anual 2009 del Pla Estadístic Nacional 2009.2012.
6. Informe de les activitats dutes a terme pel Grup de treball d’àrees petites.
7. Situació del Projecte Avanza Padrón.
8. Altres assumptes.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova la Memòria del CITE 2006.
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Reunió del CITE de dia 16 de juliol de 2008
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria del CITE 2007.
3. Adopció pel Ple del CITE de l’Acord multilateral de treball entre l’Institut
Nacional d’Estadística i els òrgans centrals d’estadística de les comunitats
autònomes. (Informació sobre el procediment d’aprovació)
4. Altres assumptes.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova la Memòria del CITE 2007.

Reunió del CITE de dia 28 de setembre de 2009
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Adaptació del Reglament d’organització i funcionament del CITE i de l’Acord de
creació del Fòrum d’Estadística Regional pel que fa als representants de l’INE i
la seva nova estructura.
3. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria del CITE 2008.
4. Deliberació i informe sobre l’avantprojecte de Reial Decret pel qual s’aprova el
Programa anual 2010 del Pla Estadístic Nacional 2009-2012.
5. Presentació, per al coneixement del Comitè, dels documents aprovats en el
Fòrum d’Estadística Regional des de la celebració de la darrera sessió del CITE,
en particular pel que fa a la constitució de grups de treball.
6. Presentació dels treballs desenvolupats pel Grup de treball de classificació
nacional d’ocupacions (CNO).
7. Altres assumptes.
Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. S’aprova la nova redacció del Reglament d’organització i funcionament del
CITE i de l’Acord de creació del Fòrum d’Estadística Regional (FRE) pel que fa
als representants de l’INE.
3. S’aprova la constitució dels diferents grups de treball dins el FRE.
4. S’aprova la Memòria del CITE 2008.
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Reunió del CITE de dia 4 d’octubre de 2010
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació i aprovació, si escau, de la Memòria del Comitè Interterritorial
d’Estadística relatiu a l’any 2009.
3. Deliberació i informe sobre l’Avantprojecte del Reial Decret pel qual s’aprova
el Programa anual 2011 del Pla Estadístic Nacional 2009-2012.
4. Informació de l’activitat desenvolupada a l’empara del Fòrum d’Estadística
Regional des de la celebració de la darrera sessió plenària.
5. Presentació, per a l’opinió, de la proposta de creació d’una Ponència sobre
estadístiques sectorials.
6. Altres assumptes.
Acords:
1. S’aprova la memòria 2009 amb lleugeres modificacions.
2. S’informa favorablement de l’avantprojecte del Reial Decret pel qual s’aprova
el Programa anual 2011 del Pla Estadístic Nacional 2009-2012.
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6.3

Fòrum d’Estadístiques Regionals

El Fòrum d’Estadístiques Regionals és un òrgan de coordinació entre l’INE i els OCECAs,
a diferència del CITE, en ell no hi participen els ministeris. Les seves funcions són de
caràcter més tècnic i bàsicament centra les seves activitats en la direcció i seguiment
de les tasques que duen a terme els diferents grups de treball que es van constituint a
la seva empara.
RELACIÓ DE REUNIONS DEL FRE

Reunió del FRE de 30 de setembre de 2008
Ordre del dia:
1. Aprovació si escau d’un Protocol per a la constitució i funcionament de Grups de
Treball participats pels OCECAs i l’INE.
2. Anàlisis del procés de difusió anticipada de determinades operacions estadístiques
als OCECAs.
Acords:
1. Desagregar el document Protocol per a la constitució i funcionament de Grups de
Treball participats pels OCECAs i l’INE, en dos: un document que reculli el Protocol
per a la constitució i funcionament de Grups de Treball participats pels OCECAs i
l’INE i un altre, que reculli l’Acord del Fòrum Regional d’Estadística de constitució
de grups de treball seguint el protocol per a la constitució i funcionament de
Grups de Treball participats pels OCECAs i l’INE. Així mateix s’acorda aprovar
ambdós documents, el primer amb l’abstenció del País Basc i el segon per
unanimitat.

Reunió del FRE de 29 de gener de 2009
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, dels objectius específics dels Grups de Treball creats en el si
del Fòrum Regional d’Estadística.
3. Altres assumptes.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior amb les esmenes del representant de
Castella i Lleó.
2. Aprovació dels objectius específics i programa de treball de cada un dels grups de
treball creats després de l’última sessió del Fòrum ( GT d’Inventari d’Operacions
Estadístiques, GT de Definicions, Conceptes, Unitats , Variables i Classificacions, GT
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de Directoris, Marcs d’Enquesta i Llistat de Carrers, GT de Difusió d’Informació i GT
de Recollida d’Informació).

Reunió del FRE de 30 de març de 2010
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Presentació d’informes sobre l’estat de situació dels treballs desenvolupats
pels grups de treball creats en el marc de l’Acord Multilateral de treball entre
l’INE i els OCECAs per el desenvolupament de la cooperació en matèria
estadística.
3. Deliberació sobre el contingut dels informes presentats pels grups de treball i
aprovació, si escau, pel seu trasllat al CITE.
4. Deliberació i acord, si escau, de les propostes dels grups de treball sobre les
activitats a desenvolupar durant 2010.
5. Altres assumptes.
Acords:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovar la part de l’informe del grup de treball de difusió de la informació
relativa a la proposta del Protocol de l’Intercanvi INE-OCECAs de resultats
temporalment embargats.
3. Donar continuïtat a l’activitat dels grups de treball durant l’any 2010 per a que
culminin els treballs que se’ls havia encomanat i que es varen establir en els
documents d’objectius específics i programes de treball.
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6.4

Grups de treball

Durant la present legislatura, fruit dels debats que s’han dut a terme a l’entorn del Fòrum
Regional d’Estadística s’han constituït una sèrie de grups de treball integrats per representants
de l’Institut Nacional d’Estadística i de les comunitats autònomes per tal d’establir unes línies
conjuntes d’actuació entre els instituts d’estadística i l’INE. Els grups que s’han establert són
els següents:
1. Grup de Treball d’Inventari d’operacions estadístiques
L’Ibestat ha participat d’aquest grup fent una sèrie d’aportacions i col·laborant en la
confecció d’un inventari unificat que inclou les activitats de l’INE i dels distints OCECAs
que integren el grup. L’objectiu és que aquest projecte es faci extensiu a totes les
comunitats autònomes. Hores d’ara ja existeix un prototip d’inventari que inclou a més
de les operacions estadístiques de l’Estat, les pròpies de les comunitats autònomes
que participen d’aquest grup, incloses les Illes Balears.
2. Grup de Treball de Directoris, marcs d’enquestes i llistats de carrers.
A finals de 2010 també es produí la incorporació de l’Ibestat amb la finalitat de facilitar
la confecció del directori d’empreses de les Illes Balears.
3. Grup de Treball de Recollida d’informació.
L’objectiu d’aquest grup de treball és tractar d’establir diferents tècniques per replegar
dades, bé mitjançant l’enquestació o l’aprofitament de registre administratius. Es
pretén establir una sèrie de pautes metodològiques que homogeneïtzin els
procediment per a la recollida de dades tant a nivell estatal com autonòmic.
Pel que fa a la resta de grups que no hi participa directament l’Ibestat:
Grup de Treball de Definicions, conceptes, unitats, variables i classificacions.
Grup de Treball de Difusió d’informació.
cal assenyalar que s’ha rebut de manera puntual la informació dels debats i treballs i que s’hi
han pogut fer aportacions.
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6.5

Convenis

Pel que fa als convenis subscrits per l’Ibestat o les entitats anteriors que el vinculen podem fer
la següent relació en referència als que d’una o altra manera encara han mantingut la seva
vigència durant el període al qual fa referència aquesta memòria:
Convenis anteriors a la constitució de l’Ibestat
14 d’octubre de 1994 Acord de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social i l’Institut Balear d’Estadística per al tractament de les estadístiques en el moviment
natural de la població a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Substituït durant la
legislatura)
14 de novembre de 1995 Conveni de col·laboració de l’Institut Nacional d’Estadística i la
Conselleria de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la
realització de les estadístiques del moviment natural de la població i defuncions segons
causa de mort. (Substituït durant la legislatura)
31 de juliol de 2002 Conveni marc de col·laboració entre la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria (Institut Balear d’Estadística –IBAE-) i el Centre d’Investigació i
Tecnologies Turístiques –CITTIB-. (Tàcitament prorrogat)
17 de març de 2003 Acord marc sobre Cooperació Estadística i Intercanvi d’Informació
entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears –
Vicepresidència i Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears.
(Continua vigent i és el marc d’altres acords i dels documents anuals d’intercanvi)
15 de febrer de 2007 Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i La
universitat de les Illes Balears (Extingit – becaris cedits a la DGE i a l’IBAE)
17 de maig de 2007 Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Institut Nacional d’Estadística per a la realització de
l’Enquesta nacional de salut en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (Extingit pel seu compliment – també incorporava la Conselleria de Salut i
Consum)
2 de juliol de 2007 Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la realització de l’estadística de biblioteques
2006, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Extingit el 31 de
desembre de 2007)
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Convenis posteriors a la constitució de l’Ibestat
26 de març de 2008 Acord multilateral de treball entre l’Institut Nacional d’Estadística i els
òrgans centrals d’estadística de les comunitats autònomes, per al desenvolupament de la
cooperació en matèria d’estadística. (Vigent)
20 de maig de 2008 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) i l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per donar compliment al Reglament
(CE) Núm. 105/2007 de la Comissió d’1 de febrer de 2007, pel que fa a la elaboració i
subministrament de la informació estadística a nivell de NUTS.3 en l’àmbit territorial de les
Illes Balears. (Vigent)
14 d’octubre de 2008 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització d’estades de
pràctiques de titulats universitaris dins el programa TUO – titulats universitaris a l’ocupació
o bé d’estudiants universitaris. (Executat)
12 de gener de 2009 Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat), per a la realització de les estadístiques
de defuncions segons la causa de mort. (Vigent)
2 de febrer de 2010 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) i la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT) per a
l’execució de l’Enquesta Modular d’Hàbits Socials de les Illes Balears 2009. (Executat)
2 de febrer de 2010 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització d’estades de
pràctiques de titulats universitaris dins el programa TUO – titulats universitaris a l’ocupació
o bé d’estudiants universitaris. (Executat)
16 de febrer de 2010 Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, les
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, Menorca i d’Eivissa i
Formentera i l’Ibestat per l’elaboració dels comptes satèl·lit de les emissions
atmosfèriques de les Illes Balears. (Vigent)
8 de març de 2010 Conveni del col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i
l’Institut d’Estadística de les Illes Balears per dur a terme les estadístiques del moviment
natural de la població i defuncions segons causa de mort. (Vigent)
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15 de setembre de 2010 Contracte de Cessió de dades a l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) per part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, per a l’elaboració d’estadístiques per a la confecció del Directori d’empreses de
les Illes Balears. (Vigent)
26 de novembre de 2010. Acord de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) per a la transferència de
dades corresponents al SISPE. (Vigent)
20 de desembre de 2010 Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per a la realització d’estades de
pràctiques de titulats universitaris dins el programa TUO – titulats universitaris a l’ocupació
o bé d’estudiants universitaris per a l’any 2011. (Vigent)
28 de desembre de 2010. Conveni de col·laboració entre la Tresoreria General de la
Seguretat Social, l’Institut Social de la Marina i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears en
matèria d’estadística. (Vigent)
10 de març de 2011. Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes
Balears (Ibestat) i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) per al
subministrament de dades per a la confecció de la memòria anual d’aquesta entitat.

Convenis en fase de tramitació
Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional de la Seguretat Nacional, I’Institut Social
de la Marina i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears en matèria d’estadística.
Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística
de les Illes Balears (Ibestat) per a l’adopció d’un protocol de transmissió de resultats
temporalment embargats d’operacions estadístiques.
Acord marc de col·laboració entre l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) i la
Conselleria de Turisme i Treball del Govern de les Illes Balears per a la cooperació,
l’intercanvi i la gestió conjunta d’informació estadística
Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de
les Illes Balears per a l’elaboració de l’Enquesta d’ocupació hotelera i el foment de la
recollida telemàtica en aquesta enquesta, a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
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7.

Producció estadística
L’àrea de producció i difusió estadística constitueix l’eix central de
l’Ibestat, està integrada per dos grans blocs: d’actuació el de
producció que s’encarrega de la confecció i explotació de les
operacions estadístiques que té assignades l’Institut; i el de difusió,
que bàsicament du a terme l’actualització de la pàgina web, així com
la confecció de productes estadístics de caràcter recopilatori, a més
de la formació estadística, i que es tractarà al capítol següent.
El bloc de producció està integrant per les subàrees de demografia,
d’economia i de societat.
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7.1

Relació d’activitats estadístiques de l’Ibestat

La producció estadística de l’Ibestat, i abans de l’IBAE, ve caracteritzada per la seva relació amb
l’activitat d’altres ens productors. La situació de partida el 2007 ve determinada per l’activitat
recol·lectora i difusora que en feia l’IBAE de tota una sèrie de dades estadístiques que es
difonien a través dels seus distints productes bàsicament a la pàgina web. Aquests productes
eren bàsicament les “Dades Balears on line” (macro anuari estadístic amb sèries històriques) i
la “Base de dades municipal” / “Fitxes municipals” que, juntament amb les explotacions
demogràfiques, constituïen el gruix de la informació tramesa pel web, i en alguns casos a
través d’edicions en CD-ROM. En format paper només existia la publicació de “Les Illes Balears
en Xifres” que era un petit compendi anual de les principals dades illenques. Aquesta
publicació es feia en quatre idiomes i amb un format reduït que facilitava la seva difusió.
El 2008, amb la constitució de l’Ibestat, es produeix un canvi en la filosofia de l’Institut, es
passa de la recol·lecció i difusió de dades estadístiques a la producció de dades a partir de
l’optimització d’altres operacions estadístiques dutes a terme per l’INE o altres entitats a partir
de fitxers informàtics estadístics (microdades referents a les Illes Balears) o registres
administratius. També s’inicien les primeres enquestes pròpies, la definició de metodologies, i
la reconversió dels formats de difusió, especialment pel que fa a la nova pàgina web i a l’edició
ampliada de “Les Illes Balears en Xifres”. Tot això ha portat a la realització de tota una sèrie
d’operacions estadístiques noves que abans no es duien a terme, i que ara es fan amb
processos homologats i ordenats a través dels corresponents plans i programes estadístics.
En aquesta relació s’assenyalen les activitats estadístiques que actualment es duen a terme. En
color salmó es poden apreciar els anys en que s’ha efectuat l’operació de referència,
agrupades per la subàrea de producció.

Subàrea de demografia
Operació Estadística

2007

2008

2009 2010

2011

Explotació del cens de població de 1991
Explotació del cens de població de 2001
Explotació del padró d’habitants
Explotació de l’estadística de migracions
Explotació població resident en entitats singulars i nuclis
Explotació de l’enquesta nacional d’immigrants
Noms i llinatges més freqüents de la població
Depuració i explotació del Registre de Defuncions
Depuració i explotació del fitxer de matrimonis
Depuració i explotació del fitxer de parts
Noms més freqüents dels nounats
Taules de mortalitat
Índex de pressió humana (IPH)
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Subàrea d’economia
Operació Estadística

2007

2008

2009 2010

2011

2008

2009 2010

2011

Compte satèl·lit de turisme a les Illes Balears
Comptes satèl·lit mediambientals
Comptabilitat trimestral de la CAIB
Explotació de l’enquesta industrial d’empreses
Explotació de l’enquesta industrial anual de productes
Explotació de l’índex de preus industrials (IPRI)
Índex de producció industrial (IPI)
Estadística de visats d’obra
Estadística de construcció d’edificis (llicències d’obra)
Explotació de l’índex de comerç al detall
Enquesta d’ocupació d’allotjaments turístics hotelers
Enquesta d’ocupació d’allotjaments turístics extrahotelers
Explotació del trànsit aeri
Explotació de matriculacions de vehicles
Explotació del fitxer de comerç exterior
Explotació de l’estadística sobre activitats en R+D
Explotació enquesta sobre innovació tecnològica a empreses
Explotació de l’enquesta sobre l’ús de les TIC a les empreses
Directori d’empreses
Indicador de Confiança Empresarial
Explotació de l’enquesta anual de serveis
Explotació de l’indicador d’activitat del sector dels serveis
Coef. enllaç series treballadors i empreses CNAE-93 a 09

Subàrea de societat
Operació Estadística

2007

Explotació de l’enquesta de morbiditat hospitalària
Explotació de l’enquesta de població activa (EPA)
Anàlisi territorial del mercat de treball
Explotació de fitxers d’afiliats a la Seguretat Social
Explotació de l’enquesta de condicions de vida (ECV)
Enquesta d’ocupació del temps lliure
Explotació de l’enquesta de pressuposts familiars (EPF)
Dades electorals
Explotació del fitxer de pensionistes
Explotació enquesta equipament i ús de les TIC a les llars
Sistemes d’indicadors gestió integrada de la zona costanera

2

2

Prova pilot
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Enquesta modular d’hàbits socials de les Illes Balears
Coeficient d’enllaç treballadors CNAE 93 a 09

Territorials (intersubàrees)
Operació Estadística

2007

2008

2009 2010

2011

Base de dades insulars i municipals

Evolució del nombre d'operacions estadístiques
60
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86

7.2

Enquestes pròpies i altres activitats significatives

Enquesta Modular d’Hàbits Socials de les Illes Balears (EMHS-2010).
Tradicionalment l’Ibestat havia centrat la seva activitat principalment en la recopilació de
dades durant l’etapa de l’IBAE, i ja en l’explotació de les microdades aportades per l’INE així
com d’altres fonts procedents de registres administratius, des de la seva actual constitució
com a Ibestat des de l’any 2008. La realització d’enquestes pròpies era una tasca que requeria
un nivell de maduresa tècnica i desplegament de mitjans que no es pogueren plantejar fins a
l’exercici de 2009. Prèviament l’Ibestat havia sondejat experiències semblants que havien dut a
terme altres instituts autonòmics de dimensions semblants al nostre.
El model inicial que es prengué com a exemple fou el de l’Enquesta Social de Cantàbria. No
obstant això, era clar i evident que la realització d’una enquesta pròpia en cap cas podia
esdevenir un fet en si mateix, sinó que havia de respondre a una demanda d’informació real de
la societat de les Illes Balears i dels poders públics que l’administren, alhora que no havia de
suposar cap duplicació pel que fa a les dades ja existents.
El projecte que a principis de 2009 va nàixer com a Enquesta Social de les Illes Balears es
transformà en l’actual Enquesta Modular d’Hàbits Socials de les Illes Balears (EMHS-2010).
Això fou així per la interacció entre l’Ibestat com a ens impulsor i coordinador de l’enquesta, i
una sèrie de conselleries i entitats públiques del Govern que hi participaren per tal d’obtenir
una informació propera i detallada, que cap altre instrument estadístic els podia oferir, per tal
de planificar i gestionar en millors condicions les competències que tenien assignades.
L’EMHS, d’aquesta manera, passava a estar integrada per tres mòduls autònoms
independents, però que alhora permetien obtenir un plus d’informació que els
complementava. Aquests blocs es corresponien a la participació en l’enquesta de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració (Mòdul de condicions de vida i cohesió
social), de la Fundació IBIT (Mòdul de disponibilitat i usos de les TIC a les llars), i a la Conselleria
d’Educació i Cultura (Mòdul d’usos lingüístics).
El disseny de l’enquesta és feu directament per l’Àrea de Producció i Difusió Estadística de
l’Ibestat, tant pel que fa a la selecció de la mostra com a l’establiment dels qüestionaris, de
forma coordinada amb els departaments del Govern que s’havien implicat en l’enquesta. Pel
que fa al treball de camp, aquest s’externalitzà mitjançant la contractació d’una empresa. No
obstant això, l’Ibestat supervisà la formació dels enquestadors així com la realització de la
resta de tasques dutes a terme per l’empres. Un com tramesos el fitxers corresponents al
treball de camp l’Ibestat procedí a la corresponent explotació de les dades obtingudes, així
com a la seva difusió.
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Pel que fa a les característiques tècniques de l’EMHS, val a dir que el treball de camp es dugué
a terme durant el primer semestre de 2010 amb el sistema d’entrevistes personals CAPI. La
data de referència és a 31 de març de 2010. En total s’entrevistaren un total 1.923 llars i a
3.510 persones de 16 anys o més per part d’un equip de 10 enquestadors i la supervisió de 2
inspectors o caps de camp. L’enquesta s’ha dissenyat per poder oferir en la majoria de les
seves variables dades a nivell d’illa o d’agrupació de municipis/comarca (NUTS-4).
Pel que fa als objectius de l’enquesta cal agrupar-los segons els mòduls que la integraven:
Mòdul social (Presentat el 22 de novembre de 2010)
Valorar la qualitat dels serveis públics.
Completar el quadre d’indicadors d’exclusió socials europeus.
Disposar de dades de les Illes Balears respecte de les corresponents a l’Estat Espanyol i
la Unió Europea.
Accedir a informació a un nivell de desagregació territorial insular o comarcal per a la
presa de decisions.
Mòdul de les TIC a les llars (Presentat el 20 de desembre de 2010)
Equipament tecnològic de les llars
Característiques de l’equipament tecnològic de les llars
Ús de les TIC per part de la població de 16 o més anys
Ús del telèfon mòbil
Ús de l’ordinador
Accés a Internet des de la llar
Ús d’Internet en els tres últims mesos
Realització de cursos formatius en programes informàtics i/o Internet
Mòdul d’usos lingüístics (Presentat el 9 de març de 2011)
Coneixements de la llengua catalana.
Valoració dels propis coneixements de català.
Perfil de la població que parla català habitualment.
Llengua que els enquestats consideren com a pròpia.
Llengua que els enquestats consideren pròpia de la comunitat autònoma.
Els resultats dels mòduls de l’EMHS foren presentats als mitjans de comunicació amb un gran
ressò per part d’aquests, així com pel conjunt de la societat.
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Sistema d’indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera
(GIZIC) de les Illes Balears
Aquesta operació estadística va néixer fruit del Dictamen número 5/2007 relatiu al sistema
d’indicadors per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZIC) que aprovà el Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES). Aquest Dictamen anava precedit d’un acurat estudi
per part d’Amy Diedrich, Joaquim Tintoré, Ferran Navinés, Vicenç Tur i Enrique Tortosa, tots els
relacionats bé al propi CES o a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA) vinculat al
Consell Superior d’Investigacions Científiques i a la Universitat de les Illes Balears.
Aquest sistema consta de 54 indicadors que s’han agrupat en tres categories: A. Governança,
B. Socioeconomia i C. Medi ambient. L’objectiu d’aquests indicadors és contribuir a un major
coneixement de totes les activitats que incideixen en la zona costanera, així com aportar les
informacions precises per a la presa de decisions en aquest àmbit territorial fonamental pel
correcte desenvolupament de la nostra economia.
Per a la seva execució es requerí l’assumpció d’aquesta activitat com a operació estadística
vinculada a l’Ibestat. La complexitat i l’abast d’aquesta iniciativa posaren de manifest, des del
primer moment, la necessitat d’establir un compromís pressupostari i sobretot de recursos
humans vinculats en aquesta activitat, que difícilment es podien dur a terme amb els efectius
existents a l’Ibestat. Per altre part, també implicaven la participació en el procés dels consells
insulars respectius en tant que administració més propera de caràcter general als àmbits
objecte d’estudi. En aquest sentit, després de diverses reunions amb els ens insulars s’optà per
iniciar l’execució d’aquesta operació per a l’àmbit de l’illa de Menorca, i fer-ho en col·laboració
amb l’Observatori Socioambiental (OBSAM) vinculat a l’Institut d’Estudis Menorquins del
Consell Insular, per la tasca que aquesta entitat fa de recopilació de dades estadístiques
corresponents en aquest àmbit. Per part de l’Ibestat, igualment es procedí al disseny de
tasques i a la coordinació i execució de l’operació a partir de la selecció d’aquells indicadors
que de manera immediata ja podien començar a ser objecte d’incorporació. L’OCEAN-BIT
(integrat per investigadors procedents de l’IMEDEA) contribuí al projecte amb la cessió d’una
becària que participà del procés d’execució dels indicadors seleccionats, alhora que mantenia
els corresponents vincles amb l’entitat i els tècnics que originàriament havien ideat el sistema.
El projecte es dugué a terme entre 2009 i 2010 i es presentaren els resultats d’una vintena
d’indicadors que es consideraren prioritaris. Hores d’ara aquesta operació resta pendent
d’establir la seva continuïtat segons els efectius disponibles.

Comptes satèl·lit de les emissions atmosfèriques de les Illes Balears
L’objecte d’aquesta operació estadística ha estat la qualitat de l’aire que es veu afectada pels
processos de producció i la vida quotidiana, els quals generen externalitats negatives com són
la contaminació d’aigües o contaminació atmosfèrica produïda per diferents substàncies
contaminants com son el diòxid de carboni, els òxids de nitrogen, òxids de sofre, amoníac,
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compostos hidrogenofluocarbonats, etc, i tenen diferents efectes sobre la atmosfera com per
exemple, l’efecte hivernacle, la pluja àcida, el deteriorament de la capa d’ozó i la contaminació
fotoquímica.
La comptabilitat satèl·lit de les emissions atmosfèriques de les Illes Balears es basa en
l’Inventari d’Emissions a l’Atmosfera de les Illes Balears publicat per la Conselleria de Mobilitat
i Medi Ambient i és compatible amb el Marc Input/Output 2004 de les Illes Balears.
Àmbit Territorial i Funcional: L’àmbit territorial és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
es presenta també desagregat per illes. L’àmbit funcional comprendrà les substàncies
contaminants corresponents als sectors econòmics principals.
Continguts: Taules de les Emissions Atmosfèriques a les Illes Balears per branques d’activitat
econòmica, Sèrie Històrica 1990-2008 i per illes. Taules d’Emissions Equivalents per Temes
d’Impacte: acidificació, gasos d’efecte hivernacle i contaminació fotoquímica. Indicadors
econòmics i Ambientals.
Estat de l’operació: L’elaboració de l’operació s’ha externalitzat a una empresa (Factor CO2)
mitjançant un concurs públic. El termini per a l’entrega dels resultats acaba al juny de 2011.
Actualment es té pràcticament tancats els apartats a) i b) dels continguts, així que es preveu
poder presentar els resultats al mes de maig.
Control i seguiment: Els control i seguiment es dur a terme mitjançant una Comissió de
Seguiment, creada a tal efecte i formada pels representants que designaren la Cambra de
Comerç, el Govern de les Illes Balears i l’Ibestat.

Comptes satèl·lit del turisme de les Illes Balears
La importància del sector turístic en l’economia balear justifica la necessitat d’aprofundir en el
coneixement dels diferents sectors econòmics que treballen conjuntament per a satisfer el
consum dels no residents en el territori econòmic de les Illes Balears. Una primera anàlisi de
les connexions existents entre els diferents sectors turístics i, entre aquests sectors i la resta
de sectors econòmics de les Balears es realitzà en el marc input-output de les Illes Balears
2004. Malgrat això, el propi “Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals” (SEC-95)
reconeix que per a algunes necessitats específiques d’informació, allò més indicat és elaborar
comptes satèl·lits independents, i assenyala com exemple l’anàlisi del paper del turisme en
l’economia.
Àmbit Territorial i Funcional: L’àmbit territorial és la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Continguts: Taules de demanda turística, taules d’oferta, taules de contrast entre oferta i
demanda, estat de l’operació.
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L’elaboració de l’operació es dur a terme entre l’Ibestat, la Direcció General d’Economia i la
cooperació externa de la Universitat de les Illes Balears. Si bé ja s’han entregat alguns resultats,
actualment s’està acabant de revisar la metodologia.

Explotació de l’Enquesta anual de serveis EAS
L’Enquesta Anual de Serveis és una operació estadística de caràcter anual duta a terme per
l’Institut Nacional d’Estadística (INE), si bé cal apuntar que les dades proporcionades per l’INE
s’han sotmès a un procés de regionalització per tal d’obtenir estimacions a nivell de Comunitat
Autònoma atenent al criteri de localització de l’activitat. En aquest sentit, l’explotació de
l’Enquesta realitzada per l’INE es centra en el domicili social de l’empresa com a criteri per la
desagregació territorial dels resultats, ignorant la localització de l’activitat empresarial. Pel
contrari, l’Ibestat, mitjançant el procediment de regionalització esmentat, aconsegueix
aproximar els resultats en funció de la localització de l’activitat empresarial, obviant el criteri
del domicili social. En tot cas, l’objectiu principal de l’enquesta és l’estudi dels trets
estructurals y econòmics de les empreses que composen el sector serveis. D’aquesta manera,
es recull informació relativa a diverses característiques de les empreses, com la seva activitat
principal, naturalesa jurídica, període d’activitat i nombre de locals, així com de variables
relatives a l’estructura de l’ocupació i de dades comptables, com compres i despeses,
ingressos, operacions de capital i tributs.

Explotació dels fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social
Els fitxers de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) constitueixen una valuosa font
d’informació, tant pel que fa als resultats que es desprenen de la seva explotació directa com
per la seva utilització en el desenvolupament d’altres operacions estadístiques. En aquest
sentit, les microdades d’Afiliats i de Comptes de Cotització proporcionades per la TGSS, encara
que actualment no se’n publiqui els resultats de la seva explotació, s’utilitzen per a satisfer les
peticions d’informació provinents d’organismes especialitzats (OTIB). D’altre banda, ambdues
taules constitueixen una font d’informació fonamental per a la construcció anual del Directori
d’Empreses de les Illes Balears i per l’elaboració dels coeficients d’enllaç CNAE93-CNAE09.

Indicador de Pressió Humana (IPH)
L’Indicador de Pressió Humana (IPH) desenvolupat per l’Ibestat pretén estimar la càrrega
demogràfica que diàriament suporta cada una de les illes que integren l’arxipèlag balear. L’IPH
es construeix a partir de les dades de fluxos de passatgers aportades per AENA, Ports de l’Estat
i Ports de les Illes Balears, i de les dades de població resident subministrades per l’Institut
Nacional d’Estadística i regionalitzades per illes a l’Ibestat. A aquest conjunt de dades s’hi
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aplica la metodologia pròpia desenvolupada per tal d’aconseguir la millor aproximació a la
càrrega demogràfica real que suporta cada illa.

Coeficients d'enllaç de les series de treballadors i empreses de CNAE-93 a
CNAE-09
Degut al canvi en la classificació nacional d’activitats econòmiques que es produí l’any 2009,
s’ha donat un trencament amb totes les sèries històriques de mercat de treball existents fins
aleshores. Això ha comportat la necessitat d’elaborar una matriu de correspondència entre
ambdues classificacions, per tal d’aconseguir fer sèries històriques homogènies comparables.
Un exemple d’això, podria ser la sèrie històrica d’afiliats a la Seguretat Social per sector
econòmic en la qual s’ha treballat.

Comptabilitat trimestral de la CAIB
Amb aquesta operació estadística es pretén oferir dades trimestrals de l’evolució del PIB
autonòmic. Per la seva elaboració es parteix de la dada anual inicialment oferta per l’INE la
qual es sotmesa a una sèrie d’estimacions estadístiques que permeten la seva
trimestralització.

Enquesta d’ocupació hotelera
En col·laboració amb l’INE es du a terme l’Enquesta d’ocupació hotelera que fins en aquests
moments havia dut a terme l’institut estatal. A partir d’ara mitjançant conveni, l’Ibestat
assumeix la definició dels sectors i zones turístiques (juntament amb la Conselleria de Turisme i
Treball), així com la redefinició de la mostra i la recollida de les dades per tal d’aconseguir
donar dades amb un major grau de desagregació territorial, sense que això comportí un
augment de la càrrega per a les unitats informants. En aquest sentit, l’Ibestat juntament amb
TURISTEC, han desenvolupat un programari que permet la recollida automàtica d’aquesta
informació des dels propis establiments hotelers.
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7.3

Consultes ateses

Des del 22 de juliol de 2010 s’ha iniciat el registre formal de les consultes ateses per l’Ibestat.
Els resultats obtinguts pel període 22/07/10 al 31/12/10, corresponents a un total 162 dies es
correspon a un total de 101 consultes.

El perfil dels usuaris
Consultes formulades
Dones

53 (58,42%)

Homes

40 (39,6%)

Desconegut

8 (7,92%)

Total

101

El perfil dels consultants es centra en persones provinents del món acadèmic (treballs de
recerca), emprenedors (especialment per a la realització dels plans d’empresa) i ciutadans en
general. També es produeix un nombre significatiu de consultes provinents de les institucions
públiques.

Temàtica de les consultes
Els temes majoritàriament demandats fan referència a aspectes demogràfics (població de les
illes i dels municipis) i econòmics (IPC). Tot i així, també s’observa un interès creixent per
aspectes relacionats amb el medi ambient.

Consultes
Economia

45 (44’55%)

Població

27 (26’73%)

Difusió

19 (18’81%)

Societat

6 (5’94%)

Assumptes generals

4 (3’96%)
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Via per la qual s’ha realitzat la consulta
Consultes
Formulari web

65 (64,36%)

Correu electrònic

14 (13,86%)

Telèfon

22 (21,78%)

Total

101

Territorialització de les consultes
Consultes
Illes Balears

59 (58’42%)

Mallorca

17 (16’83%)

Menorca

8 (7’92%)

Eivissa

7 (6’93%)

Formentera
Altres (no territorialitzades)

1 (1%)
9 (8’91%)

Temps de resposta de les consultes
Consultes
5 dies o menys

76,23%

Entre 6 i 10 dies

8,91%

Més de 10 dies

5,94%

Pendents dades no disponibles

8,91%

Millores previstes
Adaptar el formulari per conèixer millor el perfil dels usuaris.
Realitzar productes de síntesi amb la informació estadística més sol·licitada.
Regulació normativa de les sol·licituds d’informació.
Automatització del procés d’atenció de les consultes.
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8.

Infraestructures i programaris
L’Ibestat durant aquest període ha dut a terme una profunda
transformació en els seus instruments informàtics de
tractament de la informació. Aquest canvi no tan sols ha vingut
determinat per l’adquisició de nous equips amb major capacitat
i millors garanties de seguretat per la informació tractada, sinó
també per l’adquisició i disseny de tota una sèrie de nous
programes informàtics que permeten dur a terme la correcta
explotació de les dades, el seu emmagatzemament i la difusió
corresponent.
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8.1

Creació d’una nova pàgina web interactiva

Les prestacions de la nova pàgina web es detallen al punt 9.1 Difusió d’aquesta memòria. Des
del punt de vista del programari que el sustenta cal remarcar que aquest és fruit de tota una
sèrie d’aplicacions que s’han anat combinant per constituir una prestació homogènia.

8.2

Base de dades

D’ EVA a SEREST
La primera base de dades que feu servir l’Institut Balear d’Estadística (IBAE) fou l’anomenada
EVA que ja en l’anterior legislatura s’inicià la seva substitució per la base de dades SEREST
(Sèries estadístiques) que es fonamenta en el sistema ORACLE. SEREST pretenia unir les dades
existent a l’antiga base de dades de la Direcció General d’Economia amb les dades d’EVA de
l’IBAE. En tot cas la seva concepció estava més en funció de les demandes de subministrament
d’informació per a l’elaboració d’informes i estudis que per a l’operació i explotació de gran
quantitat de microdades. Aquest fet es correspon més a es tasques de caire recol·lector i
difusor de dades que assumia l’IBAE en aquells moments, així com a les demandes
d’informació que requeria la Direcció General d’Economia, entitat de la qual depenia l’institut
estadístic en aquell moment.
La base de dades SEREST fou modernitzada a principis de legislatura, entre els anys 2007 i
2008, s’encarregaren a l’empresa pública autonòmica BITEL la realització d’una sèrie de
millores a la base per tal de modernitzar-la i adaptar les seves funcions a l’explotació
estadística. Tot i així, es considerà aquesta base com un instrument més adient per satisfer les
necessitats de les unitats estadístiques del Sestib que per òrgan central d’estadística
autonòmic. Raó per la qual l’Ibestat davant la necessitat d’operar amb gran quantitat de
microdades opta per la creació d’una nova base de dades.
Avui SEREST es fa servir per la Direcció General d’Economia per a l’elaboració de la seva
producció estadística i la producció d’estudis i anàlisis econòmics. Per la seva part, l’Ibestat
manté oberta l’oferta de disponibilitat per a totes aquelles altres unitats estadístiques del
Govern o consells insulars que puguin demandar l’ús d’aquesta infraestructura.

IBEST
IBEST (Illes Balears estadístiques) és la denominació de la nova base de dades de l’Ibestat.
IBEST ha estat concebuda des del primer moment com un instrument per treballar amb grans
quantitats d’informació. Especialment pensada per la recepció i el tractament de les
microdades que aporta l’INE per a l’explotació de les dades corresponents a la nostra
comunitat autònoma. A més de les dades aportades per l’INE, IBEST suporta les dades
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corresponents a d’altres informacions procedents de fitxers administratius aportats per altres
entitats públiques, les dades que generen les pròpies enquestes de l’Ibestat, etc.
Els principals continguts de la base de dades són:

Demografia
Censos
Padrons
Estimació de població
Vivenda
Marc d’habitatges
Immigració
Parts
Matrimonis
Nul·litat, separacions i divorcis
Defuncions
Variacions Residencials

Economia
Enquesta Industrial Empresas
(EIE)
Enquesta Industrial Productes
(EAP)
IPRI
IPI
GESA -Consums
COAIB (Visats)
Ciment (Consum i vendes)
Obres (Licitacions,
certificacions, llicències)
Enquesta de Serveis
AENA (Aeroports)
Ports (Passatgers i
mercaderies)
Matriculacions
MCVL
Perfil Turista
Allotjaments
Ocupació hotelera
Flux Turista
Turistes en Fronteres
EGATUR
Comerç Exterior (CEX)
Hipoteques
R+D (Administracions,
universitats, empreses, etc.)
TIC Empreses
Consum Energètic
Cadastre

Societat
Seguretat Social (Afiliats,
comptes, etc.)
Enquesta Població Activa
(EPA)
SOIB (Contractes i demandes)
Enquesta Condicions de Vida
(ECV)
Enquesta Pressupost Familiar
(EPF)
Morbilitats (EMH)
ESCRI
Targeta Sanitaria
Discapacitats
Dades electorals
TIC (Llars i persones)
Farmàcia
Instal·lacions esportives

La base de dades IBEST permet treballar a un doble nivell. Per una part disposa d’un entorn de
treball que permet la configuració del paràmetres de la informació que s’hi conté, i un altre
entorn en el qual s’emmagatzema pròpiament la informació disponible. Aquesta base de dades
és la font de la qual s’alimenten totes les operacions estadístiques que du a terme l’Ibestat,
tant per la confecció de la informació requerida com per a la seva difusió.
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8.3

Utilització del programari SAS

Des de l’any 2008 s’ha incorporat el programari SAS per al tractament de dades. Aquesta és
una eina fonamental que permet l’explotació de les dades que disposa l’Ibestat des del
moment del seu emmagatzemament en la base de dades IBEST fins a la seva difusió a través de
la pàgina web. També permet realitzar tot tipus d’explotacions a la carta, d’acord amb les
peticions específiques que es puguin fer. La introducció del programari SAS ha anat
acompanyat d’una sèrie d’iniciatives formatives que han permès adaptar els coneixement del
personal de l’Ibestat en aquesta eina.

8.4

Incorporació i millora del programari PC-Axis

Per tal de facilitar la difusió de les dades al web de l’Ibestat s’ha incorporat el programari PCAxis. Aquesta eina permet als usuaris poder manejar la informació oferta i fer els creuaments i
seleccions que consideri pertinents d’acord amb les seves necessitats. PC-Axis és un
instrument dissenyat pels institut estadístics dels països escandinaus, el qual és homologat i
d’ús generalitzat per la majoria d’instituts d’estadístics. En el nostre cas s’ha intervingut en el
seu contingut millorant-ne la programació i incorporant també la llengua catalana entre els
idiomes que fa servir, així com la possibilitat de visualitzar mitjançant mapes temàtics fins a
nivell de secció. L’ús de PC-Axis pels usuaris és molt senzill i la seva adquisició és gratuïta per a
ells a través de la nostra pàgina web.

8.5

Aplicació moviment natural de la població

Les estadístiques demogràfiques de l’Ibestat constitueixen uns dels seus puntals més
remarcables. Les explotacions de les dades corresponents a l’MNP (moviment natural de la
població) representen una de les tasques que impliquen el maneig d’un dels majors volums de
dades emmagatzemades dins la base de dades de l’institut. Disposar d’una eina específica per
el tractament d’aquesta informació requereix del desenvolupament d’una sèrie de programes
específics que ja han desenvolupats altres comunitats autònomes. En aquest sentit, la
comunitat autònoma de Múrcia, a través del seu Centre Regional d’Estadística, havia
desenvolupat un programari que cedí a l’Ibestat. Aquest programa ha estat objecte de
successives modificacions per adaptar-lo a les demandes de l’explotació estadística balear. Les
funcionalitats que presenta aquesta aplicació són:
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Adaptar l’estructura de la base de dades de la comunitat autònoma murciana a la
balear.
Definició de les regles que permetin completar i depurar les dades provinents de l’INE.
Activar un sistema que permeti l’emissió d’informes pel control de les operacions que
suporta.
Automatització de la informació dels fitxers es retornen depurats a l’INE.
Establir els valors automatitzats per dur a terme els càlculs de les dades.
Control de seguretat dels usuaris de l’aplicació.
Etc.

8.6

Aplicació inventari d’activitats estadístiques

La necessitat de conèixer les activitats estadístiques que duia a terme la comunitat autònoma
obligà a fer una sèrie inventaris. Aquests es realitzaren mitjançant una tasca que consistí en la
visita a les distintes direccions generals per tal de conèixer els distints registres administratius
existents, així com per identificar les activitats estadístiques que com a unitats informants ja es
duien a terme a petició de l’INE o dels ministeris corresponents. Per tal de registrar aquestes
activitats es feu servir un programari d’ACCES en el qual es feien constar les principals
variables identificatives i metodològiques d’aquestes operacions. La primera actuació que es
dugué a terme a partir d’aquests paràmetres fou entre els anys 2005 i 2006 en l’anterior
legislatura. És però entre el 2008 i 2009 que ja amb un sistema més depurat es realitza el que
ja podríem qualificar com un vertader inventari d’activitats estadístiques amb vocació de
generar i disposar de dades pròpies de la comunitat. La conclusió d’aquest inventari permeté a
l’Ibestat poder disposar dels mecanismes adients per confeccionar les corresponents
propostes de Pla d’estadística 2010-2013 i el Programa anual 2010.
No obstant això el programari d’ACCES es demostra totalment insuficient per poder mantenir
un inventari permanent i actualitzat que pogués servir com a suport per la convecció dels
successius plans i programes estadístics. Per això l’any 2009 s’encarregà a la realització d’un
programa informàtic específic per dur a terme els inventaris de manera coordinada amb les
unitats estadístiques, i disposar d’una base que a més de servir de base per a la confecció dels
ja esmentats Pla i Programa, també donés suport als projectes tècnics de cada operació
estadística.

L’aplicació consta d’un qüestionari amb els següents camps:

IDENTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
Núm. d’activitat
Òrgan responsable

Denominació
Departament

Àrea
Objectius

Secció temàtica
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Població o col·lectiu objecte d’estudi
Tipus d’activitat
Fonts de l’activitat originària
Organismes o unitats estadístiques que hi
participen
Convenis de col·laboració
Obligatorietat de prestar col·laboració
Forma de recollida de les dades
Periodicitat de recollida de les dades
Emmagatzemament de les dades
Àmbit geogràfic de l’activitat
Nivell màxim de desagregació territorial

Principals variables que conté
Difusió (suport)
Periodicitat de la difusió
Períodes disponibles
Cost estimatiu de l’activitat
Abast del secret estadístic
Relació amb operacions estadístiques estatals
Inclusió dins plans i programes (proposició exercici
vinent)
Nivell de consolidació
Observacions

La fitxa també inclou un apartat que permet la identificació de la persona que du a terme les
tasques principals d’execució de l’esmentada activitat.
D’acord amb el que s’estableix al Pla d’estadística, l’inventari és el suport del projecte tècnic de
cada activitat estadística, el qual està constituït a més de per les dades que s’indiquen en ell
per un annex metodològic que el complementa i que s’insereix a manera d’espai de text lliure.
La utilització experimental d’aquest programari per part de l’Ibestat i les unitats del Sestib s’ha
materialitzat per a la confecció del programa d’estadístic corresponent a 2011.

8.7

Desenvolupament d’un programa de validació de la qualitat
dels fitxers PC-Axis

Es tracta de la realització d’un programari que analitza la coherència i consistència dels valors
continguts dins les metadades dels fitxers en format PC-Axis. A partir d’una sèrie
d’especificacions es visualitzen els errors i inconsistències per poder depurar i modificar les
dades i obtenir productes de qualitat.
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9.

Difusió estadística
L’evolució de l’activitat difusora de l’Ibestat ha estat la següent
d’acord amb els anys que s’han dut a terme:
Activitat estadística

2007 2008

2009 2010

2011

Pàgina web estàtica
Pàgina web interactiva
Dades balears on line
Les Illes Balears en xifres
Daus i Dades III (reedició I i II)
Web educativa
Nota premsa actualització dades
Dia mundial de l’estadística
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9.1

Creació d’una nova pàgina web interactiva

L’antiga pàgina web de l’IBAE. Sens dubte l’aplicació més significativa de les que s’han dut a
terme durant tota la legislatura ha estat la nova pàgina web. Inicialment l’Ibestat va heretar
l’anterior pàgina de l’IBAE. Aquesta es caracteritzada per oferir informació estàtica, és a dir un
menú de taules que prèviament havien estat confeccionades pels distints responsables de les
subàrees de demografia, economia i societat. La seva configuració gairebé era manual, per la
qual cosa les actualitzacions eren lentes, i en la majoria de casos s’actuava per blocs temàtics
que es renovaven anualment.
El nou web de l’Ibestat.
La decisió de crear una
nova pàgina web de
caràcter
dinàmic
i
interactiu, equiparada
amb la de la resta
d’instituts
estadístics
més avantguardistes, ha
estat tal vegada una de
les determinacions més
importants
de
la
legislatura.
L’objectiu
era poder disposar de manera ràpida i actualitzada de tota la informació que gestionava
l’Ibestat.
Aquest canvi de manera d’operar i difondre les dades requeria però una transformació prèvia
dels procediments interns de l’Ibestat per accentuar la capacitat d’explotar dades procedents
d’altres organismes (microdades aportades per l’INE, TGSS, INSS, SOIB, etc.) o generades per
enquestes pròpies. Aquest canvi ha suposat un esforç molt significatiu que fins i tot comportà
la paralització temporal de la vella pàgina web, per poder adaptar tots els procediments als
nous objectius. Per a la seva
realització
s’han
hagut
de
combinar múltiples activitats que
afecten tant al disseny gràfic de
l’aplicació, com a la creació de tota
una
sèrie
de
programes
informàtics auxiliars que permeten
connectar la base de dades de
l’Ibestat amb la pàgina web, la qual
cosa permet que a través d’una
sèrie de procediments es pugui
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filtrar el seu contingut, a partir de la selecció d’una sèrie de variables, perquè els usuaris
puguin disposar d’aquesta informació i autoconfeccionar-se-la d’acord amb les seves
necessitats.
Les aplicacions associades al nou web de l’Ibestat permeten tant la generació de taules amb
dades específiques, com la confecció de gràfics i mapes temàtics. Els resultats difosos a través
d’aquesta pàgina tenen la consideració de sintètics i bàsics, d’acord amb el que s’estableix als
articles 25 i 26 de la Llei autonòmica d’estadística.
La web de l’Ibestat ha estat
reconeguda com una de les més
modernes i funcionals de les que
disposen el conjunts d’instituts
d’estadística autonòmics. Tot i així,
quest és un projecte que està en
constant
evolució
i
que
progressivament va experimentat
millores en el seu programari de
gestió i en els distints continguts que
ofereix als usuaris.
La pàgina web de l’Ibestat compta amb una sèrie d’apartat que li permeten difondre de
manera efectiva els seus continguts, així està estructurada de la següent manera:
Ibestat, pàgina principals que a més de servir d’índex de les seves funcions, presenta
les darreres novetats estadístiques publicades.
L’INSTITUT, que fa referència a la seva organització i publicació.
ESTADÍSTIQUES, que presenta el distints blocs temàtics (Entorn físic i sostenibilitat,
població, economia i societat) les dades estadístiques que es difonen a través del web.
PRODUCTES I SERVEIS, on podreu trobar les publicacions en altres formats, la
possibilitat d’accedir a subscripcions d’informació, el portal per fer sol·licituds
d’informacions específiques, un apartat de queixes i suggeriments i, finalment, l’accés
a l’eina de tractament d’informació PC-Axis perquè se la puguin descarregar els
usuaris.
ORGANITZACIÓ ESTADÍSTICA, integrada per la normativa que regula l’activitat
estadística a les Illes Balears (pròpia i externa), així com els enllaços amb les altres
unitats de les conselleries del Govern i consells insulars, els instituts estadístics de les
altres comunitats autònomes, de l’Estat i la Unió Europea, etc.
NOTÍCIES, finalment hi ha un apartat on es publiquen les distintes notes de premsa
que genera l’Ibestat.
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9.2

Les publicacions en format paper

Les Illes Balears en Xifres
Les Illes Balears en Xifres és una publicació que s’ha significat per fer un compendi global de les
principals dades estadístiques de la nostra comunitat autònoma. Durant les dècades dels anys
vuitanta i noranta, del passat segle, va tenir com a antecedent la publicació anomenada DADES
BALEARS, que editava la Direcció General d’Economia.
L’any 2001 pren el relleu en la seva elaboració l’aleshores
anomenat Institut Balear d’Estadística (IBAE), fent una
publicació multilingüe que tingué una gran difusió. Així
neix Les Illes Balears en Xifres, fou reeditada també amb
dades de 2003 en format CD-ROM. Les seves edicions de
2005, 2006, 2007 i 2008 adopten el format butxaca i la
doble edició català-anglés /castellà-alemany. La darrera
edició corresponent a 2008 (la primera d’aquesta
legislatura) incorpora novetats prou significatives, com
l’ampliació dels seus continguts i la desagregació
territorial a nivell insular de totes les dades que ho
permetien, a més de la introducció del color en els seus gràfics i taules.
Les edicions de 2009 i 2010 obren una nova etapa
completament renovada i ambiciosa que es
plasma en el seu format molt més gran. Això ha
permès la incorporació d’un major nombre de
gràfics, els quals clarifiquen de forma pedagògica
l’abast de les dades contingudes als quadres. Per
altre part, i això cal remarcar-ho, s’han
augmentat de manera significativa els continguts
temàtics, duplicant amb escreix els que s’oferien
en edicions anteriors. Tot això fa que ens trobem
davant una publicació nova, gairebé un petit
anuari estadístic de les Illes Balears, on es
possible trobar tota casta d’informació bé
desagregada per illes o municipis, o, en tot cas, fent la comparativa amb la resta de l’Estat. La
publicació en paper ha estat objecte de distribució entre distints organismes oficials, entitats
educatives, etc. També es podrà accedir en aquesta publicació a través de la pàgina web de
l’Institut (www.Ibestat.cat) en format PDF.
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Daus i dades
Entre els anys 2008 i 2009 es presentà el tercer volum de la col·lecció DAUS I DADES que
s’inicià el 2000 en motiu de l’any internacional de les matemàtiques. El seu autor és Javier
Cubero, una persona que des de l’Institut Balear d’Estadística, l’actual Ibestat, s’ha destacat
com a matemàtic per oferir-nos una visió sempre didàctica del coneixement dels principals
elements que defineixen l’estadística com a disciplina.
La col·lecció DAUS I DADES ha anat
ampliant-se progressivament, així l’any
2005 amés d’una primera reedició,
aparegué el seu segon volum. Amb
aquest tercer volum es completa una
trilogia que es fonamental en la tasca
divulgadora que en fa l’Institut
d’Estadística de les Illes Balears
d’aquesta matèria entre la població més
jove. En el mercat hi ha moltes
publicacions que serveixen per aprendre
estadística,
però
aquesta
és
pràcticament única en el seu estil, ja que
l’ús del llenguatge còmic la fa singular,
facilitant-ne
de
manera
molt
significativa la comprensió d’uns
conceptes que rigorosos des del punt de
vista matemàtic i estadístic. Tot això s’ha
fet pensant en la seva adaptació als
plans d’estudis de l’ESO o la seva
adequació en la formació permanent
d’adults, com a material de suport que
permet plantejar la creació d’incògnites a confirmar, a partir del coneixement dels grans
termes estadístics i la corresponent interpretació correcta de les dades.
Aquesta publicació durant aquests anys no tan sols s’ha fet servir en els nostres centres
docents d’ensenyança secundària, sinó que també s’ha emprat en altres àmbits com
l’universitari amb uns resultats satisfactoris. La seva distribució, encara que bàsicament s’hagi
dut a terme a les Illes Balears, en centres docents i biblioteques, també s’ha fet arribar a la
resta d’instàncies estadístiques i acadèmiques de les diferents comunitats autònomes i a l’INE.
També ha tengut repercussió en l’àmbit europeu i en aquest sentit se n’han fet ressò l’Agència
Europa d’Estadística (Eurostat) i bona part de les universitats i biblioteques de la Unió
especialitzades en temes estadístics.
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Publicacions conjuntes amb altres comunitats autònomes
Durant l’exercici de 2009, amb vocació de continuïtat anual, es
dugué a terme una primera experiència conjunta de publicació
entre les distintes comunitats autònomes de caràcter demogràfic
per intentar fer una radiografia de cada un d’aquests territoris. La
seva execució anà a càrrec de l’Institut Gallec d’Estadística (IGE), el
qual recopilà les dades que li anaven subministrant la resta
d’OCECAs. La publicació fa referència a la població , la fecunditat, la
totalitat i les migracions i es presenta mitjançant taules, gràfics i
mapes que detallen les densitats en l’àmbit municipal.
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9.3

Servei de biblioteca

L’Ibestat disposa un servei de biblioteca intern que s’ha anat constituint des dels seus orígens
l’any 1985 com a Institut Balear d’Estadística. Les seves fonts bàsicament provenen de la
recepció de publicacions en format paper o CD-ROM que generen altres comunitats
autònomes, l’Institut Nacional d’Estadística, així com les publicacions amb contingut estadístic
dels ministeris i altres entitats socials, econòmiques i financeres, etc. a més de les generades
pel propi IBAE / Ibestat, les conselleries del Govern, els consells insulars i els ajuntaments
illencs.
Les disponibilitats d’espai de l’institut han fet que s’hagi hagut de seguir una política de
selecció respecte dels criteris que s’han de fer servir per la catalogació i conservació de les
publicacions rebudes. Si bé en l’anterior legislatura hi havia un acord amb la Universitat de les
Illes Balears (UIB) per a la catalogació de les publicacions, aquest servei era costós i no s’avenia
a les necessitats d’una entitat que, més que regentar una biblioteca oberta a la ciutadania o als
professionals, era més un fons bibliogràfic intern. Per això, avui dia es segueix un sistema de
catalogació intern que permet conèixer les publicacions que es disposen i la seva ubicació.
De les publicacions rebudes es destinen a la conservació aquelles que bé fan referència a
àmbits globals, al conjunt de la Unió Europea o de l’Estat espanyol, amb desagregació
comparativa pels seus territoris autonòmics o les que d’una o altre manera fan referència
específica a les Illes Balears. Pel que fa a les publicacions de les comunitats autònomes només
es conserven les recopilacions genèriques a manera d’anuari, o aquelles que pel seu contingut
poden comportar una novetat o aportació metodològica rellevant. La resta de publicacions es
distribueixen entre els personal adscrit a l’Institut d’acord amb les seves funcions. També es
disposa de material bibliogràfic de caràcter més tècnic o metodològic que ha estat adquirit per
tal de millorar la formació del personal adscrit a l’Ibestat.
Els fons bibliogràfic de l’Ibestat està integrat per més de 3.000 publicacions en format paper,
les quals s’agrupen en:
1.
2.
3.
4.

Anuaris estadístics de les comunitats autònomes i de l’INE.
Memòries de les principals institucions.
Butlletins de conjuntura econòmica, laboral, etc.
Publicacions de seguiment estadístic i d’anàlisi sectorial (socials, culturals,
sanitaris, comercials, etc.)
5. Enquestes específiques.
6. Monografies i similars.
Val a dir, també, que la totalitat de les publicacions de l’Ibestat també formen part dels fons
bibliogràfics de la major part les biblioteques de les Illes Balears, des d’on són accessibles al
conjunt de la ciutadania. Igualment la resta la resta de les biblioteques dels instituts
autonòmics, universitats del nostre àmbit, etc. també disposen de les publicacions de l’institut
estadístic balear.
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9.4

Campanyes de difusió

Durant la present legislatura les campanyes de difusió s’han centrat bàsicament en la difusió
dels productes de l’Ibestat. Tot i que el canvi de denominació d’Institut Balear d’Estadística
(IBAE) a Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) hagués pogut requerir una certa
promoció, el fet que aquest canvi anés acompanyat d’una transformació profunda tant de
l’estructura com dels productes d’aquest provocà que s’ajornés tota promoció del nou ens a
l’efectivitat dels seus productes. Per aquest motiu no és fins a principis de 2010 que s’inicien
les campanyes específiques de promoció de l’Ibestat a través de la difusió de la seva nova
pàgina web interactiva.

Presentacció nova pàgina web a la premsa.
La primera actuació fou la corresponent roda de premsa per donar a conèixer el web
als mitjans de comunicació. Fou una exposició molt didàctica, ja que el que es pretenia
més que donar a conèixer alguna dada específica era que els professionals de la
comunicació conegueren les potencialitats de la nova eina.
Aquesta actuació anà precedida d’una jornada formativa adreçada als professionals
dels mitjans de comunicació que es dugué a terme en la sala d’ordinadors de la
Conselleria d’Economia i Hisenda. La sessió compta amb una vintena de professionals
del periodisme.

Remissió enllaç nou web a tot el personal de l’Administració autonòmica.
La segona actuació tengué un caire més directe i consistí en la tramesa al personal del
Govern de les Illes Balears, així com de les seves entitats adscrites (prop de 5.000
destinataris) d’un correu electrònic que amb el lema “Tota la informació estadística de
les Illes Balears en un sol clic” aportava l’enllaç per accedir al web. Aquesta actuació
fou d’un èxit notable, ja que comportà donar a conèixer en aquestes professionals de
l’administració pública el web. Moltes de les entrades que es produeixen al web tenen
com origen la tramesa d’aquest correu, i així consta als registres de seguiment.

Jornada formativa sobre el maneig del web de l’Ibestat a la UIB
Seguint amb les jornades formatives es dugué a terme una quarta acció adreçada al
món universitari. Així el 20 de maig de 2010 es feu una jornada formativa a la UIB en la
que hi participaren més de 100 persones entre estudiants i professors. L’objectiu era
donar a conèixer l’enorme cabal d’informació entre un sector potencialment molt
important d’usuaris com és el món universitari que es vincula a l’estudi i la recerca.
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Moviment natural de la població, Indicadors demogràfics, Estimacions de població
Comptes econòmics , Sector primari, Indústria, Energia, Habitatge, Construcció, Comerç,
Turisme, Transports, Serveis empresarial, personals i comunitaris, Sector exterior, Sector
financer, Sector públic, Preus i salaris, (R+D+i), Empreses, Indicadors econòmics Salut,
Mercat de treball, Educació i formació, Cultura i oci, Esports, Nivell, qualitat i condicions
de vida, Llengua, Justícia, Seguretat ciutadana, Dades electorals i participació ciutadana,
Benestar i protecció social, Societat de la informació, Mitjans de comunicació, Joventut,
Indicadors socials, Igualtat d’oportunitats i no discriminació Entorn físic, Climatologia,
Medi ambientals (aigua, residus, contaminació, etc.), Indicadors de sostenibilitat,
Infraestructures i patrimoni construït Moviment natural de la població, Migracions,
Indicadors demogràfics,
Estimacions
població,
, Sector primari,
Dijous 20
de maigdede
2010,Comptes
de 12 aeconòmics
14 hores
Indústria, Moviment natural de la població, Migracions, Indicadors demogràfics,
Aules d’Informàtica de l’Edifici Jovellanos (UIB)
Estimacions de població Comptes econòmics,Sector primari, Indústria, Energia, Habitatge,
Estimacions de població Comptes econòmics,Sector primari, Indústria, Energia, Habitatge,

TOTA LA INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE LES
ILLES BALEARS EN UN SOL CLIC
www.Ibestat.cat

Jornada formativa sobre l’ús de la pàgina web
de l’Ibestat

Campanya web entre col·lectius especialitzats (Primer trimestre 2011)

Un cop superada la fase experimental que comportà la posada en marxa de la nova
pàgina web interactiva de l’Ibestat, s’ha volgut donar pas a una nova acció de
promoció entre els col·lectius que es considera que poden ser els principals usuaris
dels seus continguts. La campanya ha consistit en la tramesa de 3.000 targetes mòbils
o
d
e
s
p
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a
m
b
l
’
e
amb l’slògan “Sense informació som un zero a l’esquerra” entre els docents de la
Universitat de les Illes Balears i persones vinculades a l’estudi o la gestió de les entitats
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socioeconòmiques del país. D’entre aquestes entitats podem esmentar els següents
destinataris:
Parlament de les Illes Balears

Cambres de Comerç, Indústria i Navegació

Conselleries del Govern de les Illes Balears

Associacions i federacions empresarials

Consells insulars

Organitzacions sindicals

Ajuntaments

Universitat de les Illes Balears

Mitjans de comunicació

Centres docents

Organitzacions polítiques

Biblioteques

Col·legis professionals

Organitzacions no governamentals ONGs

Cases regionals

Centres d’atenció i punts d’informació.

A més d’aquesta remesa limitada a una part dels components d’aquesta entitat, i
atenent a les reserves que comporta la normativa referent a la protecció de dades,
s’ha demanat la col·laboració d’aquestes entitats perquè remetessin mitjançant correu
electrònic d’una versió digital animada d’aquest fullet divulgatiu als seus associats.
Igualment, s’ha demanat en aquestes entitat la possibilitat d’establir enllaços des de
les seves respectives pàgines web amb les dades de l’Ibestat o l’establiment d’altres
iniciatives com la realització de presentacions del web davant dels seus associats de
manera directa.

Dia mundial de l’estadística

El dia 20 d’octubre de 2010 es celebrà, per primera vegada, el Dia Mundial de
l’Estadística, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. L’objectiu
d’aquesta celebració és el de reconèixer la importància de les estadístiques en la
conformació de les nostres societats. L’Ibestat, se sumà a aquest celebració habilitant
una secció específica en el seu web que inclou els continguts següents:
1. Resum dels informes següents de Nacions Unides:
Informe de la Comissió d’Estadística sobre el seu 41è període de sessions, 23 a
26 de febrer de 2010 (E/2010/24, Suplement núm. 4) Consell Econòmic i Social.
Comissió d’Estadística. Nacions Unides. Suplement núm.4
Informe del Secretari General.
2. Declaració conjunta dels serveis estadístics de les comunitats autònomes
d’Espanya.
3. Efemèrides estadístiques destacades de les Illes Balears i Espanya.
4. Extracte del codi de bones pràctiques de les estadístiques europees.
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10.

Formació
Les línies de formació per al personal estadístic que ha engegat
l’Ibestat durant la present legislatura tenen bàsicament cinc fronts
d’actuació:
El primer és fa referència a la col·laboració amb la universitat i
s’adreça al conjunt d’aquelles persones que requereixen una
formació integral o específica en matèria estadística.
El segon eix suposa la col·laboració amb la l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP) i pretén fer una introducció
genèrica de la disciplina estadística entre els distints empleats
públics que s’hi relacionen.
El tercer eix inclou la participació dels funcionaris de l’Ibestat en
l’escola de formació de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
El quart eix comporta la posada en comú del bagatge que
impliquen les actuacions dels distints instituts estadístics de les
comunitats autònomes.
El cinquè eix ve determinat per la formació interna que es pugui
originar a partir de l’aplicació del programaris i la gestió de
l’activitat estadística en general.
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10.1 Col·laboració amb el món universitari.

Curs d’Expert Universitari en Estadística Aplicada
Aquest curs es correspon a un títol propi de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que es
dugué a terme durant l’any acadèmic 2008-2009. L’objectiu de l’Ibestat per a l’impulsar i
assumir el cost d’ fou doble:
-

Per una part, aprofundir en la formació del personal que du a terme el desenvolupament
de les tasques estadístiques tant de l’Institut, com de les distintes unitats del Sistema
Estadístic de les Illes Balears (Sestib).

-

Per l’altre, servir de suport per a totes aquelles persones que optessin a una plaça pública
de funcionari de les recentment creades especialitats d’estadística dels cossos facultatius
tècnic i superior de la Comunitat Autònoma.

Pel que fa al programa aquest incloïa les següents matèries: estructura legal de l’estadística
pública; probabilitat; inferència estadística; tècniques de mostreig; anàlisi multivariant de les
dades; economia; models economètrics; demografia, etc.
Dirigí el curs la Dra. en Economia Magdalena Cladera Munar, la qual fou assistida per la Sra.
Sara Fernández Vázquez, cap de servei de l’Ibestat. Les classes foren impartides per
professorat provinent de la UIB i personal qualificat de l’Ibestat segons la matèria. El nivell
d’inscripció assolí el màxim permès de 25 places. La durada fou de 132 hores, les quals després
de la superació de les proves pertinents comportaren la generació de la següent titulació:
-

Expert Universitari en Estadística Aplicada (13,2 crèdits), per a diplomats i llicenciats
universitaris.
Diploma Universitari en Estadística Aplicada (13,2 crèdits), per a persones amb
Batxillerat o Proves d’Accés a la Universitat.
Diploma en Estadística Aplicada (13.2 crèdits), per a persones sense titulació anterior.

Conferències
El dia 4 de novembre de 2010 es dugué a terme una conferència organitzada conjuntament
per l’Ibestat i l’IBE (Institut Balear d’Economia) de la Dra. Ada Ferrer, de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) sobre l’anàlisi econòmic i altres mesures alternatives al PIB.
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10.2 Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
Amb l’EBAP s’han dut a terme els següents cursos periòdicament amb contingut estadístics:
CURS SOBRE FONTS ESTADÍSTIQUES
CURS D’INTRODUCCIÓ A L’ESTADÍSTICA APLICADA
CURS SOBRE LA DIFUSIÓ I LA REUTILITZACIÓ D'INFORMACIÓ

10.3 Escola de formació de l’INE i d’altres entitats estatals
El personal de l’Ibestat durant el període de referència ha participat dels següents cursos de
l’INE:
- 2008 Curs sobre l’Enquesta Industrial d’Empreses (1 assistent)
- 2010 Estadístiques mediambientals (2 assistents)
(El director de l’Ibestat impartí 2 àrees temàtiques)
-

-

2010
2010
2010
2011

Classificació nacional d’ocupació (1 assistent)
Sistemes de Gestió de Qualitat de l’INE (1 assistent)
Sistema estadístiques turístiques (1 assistent)
Gestió de la seguretat de la informació (1 assistent)

També s’ha participat de les següents jornades formatives:
- 2009 Curs Banc d’Espanya Tramo –Seats (1 assistent Ibestat)
- 2010 Curs de seguretat llei de protecció de dades (2 assistents)
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10.4 Jornades formatives de les comunitats autònomes

Jornades d’estadística de les comunitats autònomes (JECAS)
Pel que fa a la formació estadística corresponent a les comunitats
autònomes en el su conjunt s’ha de dir que aquestes es concentra
bàsicament en les anomenades JECAS (Jornades d’estadística de les
comunitats autònomes) que es duen a terme de manera bianual i en
les quals els distints instituts aporten la seva experiència mitjançant la
presentació de ponències que exposen la tasca que estan duent a
terme des del punt de vista tècnic i metodològic. També es taules
rodones i conferències que compten amb la presència de figures rellevants del món estadístic.
L’organització de les JECAS es fa de manera rotatòria per part de cada un dels instituts
autonòmics. La primera edició que se’n feu fou a Palma l’any 1984, i l’any 2006 la nostra
capital tornà a repetir com a amfitriona en la seva XV edició.
Durant el període 2007-2011 l’Ibestat ha participat de les dues JECAS que s’han dut a terme:
XVI Edició, any 2008 a Santander (Cantàbria), en la qual l’Ibestat presentà les següents
ponències:
o Un model de base diària per a l’estudi de l’economia de les Illes Balears
(ponent: Andreu Sansó Rosselló, director de l’Ibestat).
o Estimació de l’allotjament privat d’ús turísticrtir de la facturació elèctrica de les
Illes Balears (ponents: Patrícia Tous Prieto, Mercedes Villalonga Ruiz i Miquel
Quetglas Oliver. Ibestat).
XVII Edició, any 2010 a Càceres (Extremadura), en la qual l’Ibestat ha presentat una ponència
juntament amb la delegació de l’ISTAC (Institut d’Estadística de les Illes Canàries) amb el
següent títol:
o Implementació de la plataforma PC-Axis per la difusió de les dades
estadístiques.
En ambdues jornades hi assistiren tres representants de l’Ibestat.

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
L’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) organitzà durant els dies 20 i 21 de novembre
de 2008 les primeres Jornades de Llengua i Estadística, a les quals hi participà un representant
de l’Ibestat. A les jornades es debateren tota casta de ponències referents al multilingüisme
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aplicat a l’estadística. Es feu especial èmfasi en els distints processos que han normalitzat l’ús
de la llengua catalana en l’àmbit estadístic, en particular pel que fa a les qüestions
terminològiques, les classificacions i la difusió de dades. També es donaren a conèixer
l’experiència d’altres comunitats autònomes amb llengua pròpia com el País Basc i Galícia.
Finalment es feu una especial referència a l’ús social que se’n fan dels termes estadístics, amb
una especial referència als mitjans de comunicació.

10.5 Altres activitats formatives
La resta d’activitats formatives promogudes per l’Ibestat han estat les següents:
-

2008
2008
2008

-

2009

-

2010

-

2010

-

2010

Curs intern sobre iniciació al tractament de dades (impartit per Javier Cubero).
Curs intern sobre tècniques de mostreig (impartit per Javier Cubero).
Curs de SAS, impartit per tècnics de l’empresa, per tal d’habilitar el personal de
l’Ibestat en el maneig d’aquest sistema d’explotació de registres estadístics.
Jornades de presentació al professorat de matemàtiques d’ensenyament
secundari de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, realitzada a través de la
Conselleria d’Educació i Cultura, per donar-los a conèixer les possibilitats
pedagògiques de les publicacions DAUS I DADES I, II i III.
Jornada formativa amb periodistes per donar-los a conèixer el funcionament
de la nova pàgina web de l’Ibestat.
Jornada formativa amb el professorat de la UIB per donar-los a conèixer el
funcionament de la nova pàgina web de l’Ibestat.
Curs SITIBSA per al personal de l’Ibestat sobre el maneig d’eines informàtiques
en la creació de mapes temàtics.

10.6 Concurs escolar d’estadística

(Formació estadística als centres escolars)

El concurs escolar d’estadística és una iniciativa que s’ha recuperat, atès que ja hi va haver una
primera experiència que es dugué a terme el curs escolar 2002-2003. La present convocatòria,
s’ha efectuat pel curs 2010-2011, i ha estat una actuació conjunta de l’Ibestat i la Direcció
General d’Innovació i Formació del Professorat, de la Conselleria d'Educació i Cultura.
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L’objectiu d’aquest concurs escolar de treballs estadístics a les Illes Balears, ha estat fomentar
entre els escolars el coneixement pràctic de l'estadística en la societat actual, donar a conèixer
l'activitat de l’Ibestat, alhora que propiciar l'ús de dades reals i actuals en els centres educatius.
Aquest concurs ha anat adreçat a tot l’alumnat que estudia ESO o batxillerat en qualsevol
centre públic, concertat o privat de les Illes Balears. Els treballs, desenvolupats al llarg del curs
escolar, han estat realitzats per grups d'entre 3 i 5 alumnes dirigits per un professor. Els
continguts dels treballs ha estat lliures tot i abordar una o diverses fases del procés estadístic,
des de l'obtenció o la recollida de dades fins a l'elaboració d'inferències i projeccions, si n'és el
cas. També s’ha volgut potenciar l'elaboració de taules i gràfics entre els escolars per a la
realització d’ un treball pràctic d'investigació o un estudi estadístic en què s'apliquin els
coneixements apresos a la classe.
Per abordar el treball, entre altres, s’han fet servir les següents possibilitats:
a. Utilitzar dades extretes de les publicacions impreses de l'Ibestat o de la seva pàgina web
(http://www.Ibestat.cat).
b. Realitzar un estudi estadístic similar a algun dels publicats per l'Ibestat (o a una de les
seves parts), però referit a barriades, municipis o comarques i comparar-ne els resultats.
c. Realitzar un estudi estadístic diferent dels publicats per l'Ibestat, que sigui original i que
versi sobre els seus interessos, el món escolar, la població, el turisme, el medi ambient,
etc.
Premis
o

Dos primers premis (un per ESO i altre per Batxillerat), consistents en un netbook per a
cada membre del grup.

o

Un segon premi, consistent en un Ebook per a cada membre del grup.

o

Un tercer premi, consistent en una càmera fotogràfica digital per a cada membre del grup.

o

El jurat podrà, a més, atorgar un o diversos accèssits, sense premi material, als treballs que
considerin d'interès.

A més, tots els treballs premiats, inclosos els accèssits, obtindran un lot de publicacions de
l'Ibestat per al centre escolar i diplomes acreditatius per al centre, el professorat i l’alumnat.

10.7 Web educatiu
Amb l’objectiu d’apropar les estadístiques als estudiants de secundària, fomentar l’ús del web
de l’Ibestat entre els escolars i oferir un recurs didàctic al professorat, l’Ibestat -amb la
col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura- ha creat el Racó educatiu de l’Ibestat.
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Aquest espai, vinculat al web de l’Ibestat, explica, conceptes estadístics, ofereix temes i
exercicis agrupats per nivells educatius i per matèries, glossari, informació sobre personatges
de l’estadística, enllaços educatius d’estadística, etc.
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11.

Premis Antoni Monserrat
El Premi Antoni Monserrat i Moll en reconeixement al mèrit
estadístic ha estat una iniciativa fruit de la voluntat de
contribuir a la dinamització de totes aquelles tasques de
recerca i divulgació que des de la societat civil, acadèmica,
empresarial, institucional o bé personal es duen a terme en el
camp de l’estadística i la seva aplicació. D’aquesta manera s’ha
volgut instituir un guardó que serveixi com a reconeixement
d’aquesta dedicació, alhora que d’estímul per continuar
aportant a la nostra societat els beneficis d’uns coneixements
que ens han d’ajudar per aprofundir en la realitat de les Illes
Balears.
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11.1 Gènesi del premi
Aquest premi és una homenatge a la figura d’Antoni Monserrat i Moll (1954-2006), qui al llarg
de la seva trajectòria professional va ser autor de nombroses publicacions estadístiques,
bàsicament dedicades a la incidència del món laboral en l’evolució de l’economia general. Fou,
però, com a director general d’Economia del Govern de les Illes Balears que desplegà la seva
gran tasca en pro d’una intensa divulgació de les dades estadístiques referents a la comunitat
balear. Llei d’estadística de les Illes Balears, la qual ordena l’actual sistema estadístic
autonòmic establint la creació d’unitats estadístiques a les conselleries del Govern i als consells
insulars, alhora que institueix l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat) és tal volta la
principal herència que ens ha deixat.
Els premis Antoni Monserrat i Moll en
reconeixement al mèrit estadístic són atorgats
anualment en un acte que es du a terme
durant el mes de novembre. El lliurament del
premi en la seva primera edició es feu a la
clastra d’aleshores Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació, mentre que la resta
d’edició s’ha efectual al Saló del Senat del
Parlament de les Illes Balears. En l’acte hi
participen
nombrosos
convidats
que
mantenen algun tipus de relació amb el món
de l’estadística oficial, així com en l’estudi
d’aquesta disciplina.

El jurat que designa la persona o entitat que ha de ser objecte d’aquest reconeixement està
integrat per professionals del món de l’estadística de les Illes Balears. La seva composició és la
següent:
President: Sr. Andreu Sansó Rosselló (director de l’Ibestat i rector general d’Economia)
Vocals:
Sr. Joan Pons Ordinas (Delegat de l’INE a les Illes Balears)
Sr. Ferran Navinés i Badal (Consell Econòmic i Social de les Illes Balears)
Sr. Joaquín Alegre (Universitat de les Illes Balears)
Joan Ginard Ferrer (Antic directiu de l’INE, fundador de l’IBAE i primer guardonat amb
el premi. S’incorporà en la segona edició)
Sra. Sara Fernández Vázquez (Cap de servei de l’Ibestat, responsable de producció i
difusió estadística)
Secretari: Damià Perelló Femenia (Cap de servei de l’BESTAT, responsable de coordinació i
planificació estadística).
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11.2 Relació de guardonats i mèrits reconeguts
Primera edició, any 2008
El Jurat va acordar atorgar el Premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic en la seva
edició de 2008 a Joan Ginard i Ferrer per la seva tasca continuada al servei de l’estadística
pública i haver estat el fundador l’any 1984 i primer director de l’Institut d’Estadística de les
Illes Balears (IBAE) entre els anys 1985 i 1997.
Igualment, i al tractar-se de la primera edició d’aquest premi, es va considerar pertinent fer
una menció especial de les persones que integraren el primer equip que posà en marxa
l’Institut Balear d’Estadística a les persones següents:
Josefa Gràcia Vallès
Sílvia Carretero Quevedo
José Carlos Pérez Martínez
Maria Lluïsa Dubon Pretus
Dades biogràfiques de Joan Ginard
Actuà com a primer director de
l’Institut Balear d’Estadística (IBAE),
càrrec que ocupà entre 1985 i 1997,
any en que es va jubilar.
Anteriorment havia desenvolupat
importants tasques a la seu central a
Madrid del Instituto Nacional de
Estadística (INE), on arribà a ocupar
el càrrec de subdirector. Ha estat
titular d’una càtedra a la Universitat
Complutense de Madrid (Escola
Universitària d’Estadística) durant 17
anys, així com també professor a Lima (Perú) d’Estadístiques de comerç exterior pels
funcionaris del Pacte Andí. Com a director de l’IBAE cal esmentar les següents activitats:
Normes impulsades
- Decret 100/1984 pel qual es creà l’Institut Balear d’Estadística, el qual inicialment formà
part de l’estructura orgànica de Presidència. Té com a principal objectiu el col·laborar
amb l’INE per tal d’oferir estadístiques desagregades per a les Illes Balears.
- Decret 12/85, atorga a l’IBAE la condició de dipositari del Secret Estadístic.
- Acord per informar sobre les activitats amb contingut estadístic del Govern.
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Convenis i altres actuacions en el marc de la cooperació
- Conveni amb l’Ajuntament de Palma per la confecció de taules del Cens de Població 1991
per zones estadístiques.
- Conveni de col·laboració amb l’INE per a la realització de les estadístiques de Moviment
Natural de la Població MNP i defuncions segons causes de mort.
- Acord amb la Conselleria de Sanitat i Consum per a l’aplicació d’aquest conveni.
- Conveni de col·laboració amb la Comunitat de Madrid per a temes metodològics.
- Altres col·laboracions
- Col·laboració amb els ajuntaments per unificació de qüestionari per a la confecció dels
padrons.
- Col·laboració amb els ajuntaments per a la informatització dels padrons.
- Intensa col·laboració amb els incipients instituts de les altres comunitats autònomes,
sobretot per l’establiment de procediments i metodologies comuns.
- Promotor de les JECAS (Jornades d’Estadística de les Comunitats Autònomes), les quals en
la seva primera edició es varen fer a Palma.
Informàtica
- Creació de la primera base de dades estadístiques de les Illes Balears: EVA.
- Introduí les publicacions automatitzades a partir de la base de dades.
Difusió
Promogué tota una sèrie de publicacions temàtiques des de l’IBAE de caràcter demogràfic (
censos, padrons, moviment natural de la població, etc.), econòmiques i laborals i social, de
caràcter territorial i mediambiental. Cal remarca l’edició del Butlletí Estadístic Balear BEB de
caire trimestral. Igualment impulsà la creació de la pàgina web de l’IBAE, una de les pioneres
en el seu moment (1995), la qual des dels seus inicis ja va comportar un gran nombre de
visites.
Durant la seva etapa vinculada a l’INE, a més de la subdirecció, ostentà els següents càrrecs:
representant d’Espanya a la OCDE en matèria d’Estadístiques de comerç exterior;
representant de l’INE a les negociacions amb la Comunitat Econòmica Europea en matèria
d’estadístiques de transports i membre dels grups d’experts de les Nacions Unides en
estadístiques de transports, de turisme, de comerç i de nomenclatures estadístiques.

Segona edició, any 2009
El Jurat va acordar atorgar el Premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic en la seva
edició de 2009 a l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), entitat vinculada a
l’Institut d’Estudis Menorquins, per l’ús i la difusió de les dades estadístiques referents a l’Illa
de Menorca, i en especial pel que fa als indicadors referents a la Reserva de la Biosfera.
Els indicadors de l’OBSAM es refereixen a problemes ambientals socialment rellevants i han de
comunicar i orientar la interpretació d'una dada de tal manera que puguin ser útils per als

121

processos de presa de decisions. També volen constituir una bona base de consulta, completa i
assequible per a un públic ampli i no necessàriament expert.
A partir de la informació continguda
en els múltiples indicadors bàsics i
d'altres
informacions
recollides,
l'OBSAM elabora una sèrie d'informes
mitjançant indicadors amb un format
més sintètic i definit. Cada un
d'aquests Sistemes d'Indicadors tenen
un objectiu comú, la descripció i
valoració de tendències, però alhora
presenten unes finalitats diferents
condicionades per la naturalesa del
propi treball i el públic a qui va dirigit.
A continuació s'enumeren els
informes que s'han vingut elaborant o els projectes en els quals s'està treballant ara mateix.
Sistema d'indicadors del Pla Territori al Insular (PTI)
Sistema d’indicadors de caràcter tècnic dirigit a avaluar els canvis esdevinguts a escala
territorial, social i econòmica a Menorca arrel de l’aprovació del PTI a l’any 2003. Conveni
Consell Insular de Menorca – OBSAM.
Sistema d'indicadors de Biodiversitat
Sistema d’indicadors de caràcter tècnic dissenyat per seguir l’evolució dels principals grups
d’organismes, ecosistemes i paisatges de Menorca, així com les pressions que pateixen.
Encàrrec del Consell Insular de Menorca a l’OBSAM, a través de l’Agència Menorca Reserva de
Biosfera, dins el marc d'un conveni de col·laboració amb la Fundación Biodiversidad.
Indicadors de pressi ó ambiental a l es platges de Menorca, prova pilot
(IPAPM’pp 2007)
Projecte de final de carrera de la llicenciatura de Ciències Ambientals amb l’objectiu de
proposar una sèrie d’indicadors vàlids per monitoritzar de forma senzilla les platges de
Menorca des d’una perspectiva ambiental. Conveni Universitat Autònoma de Barcelona –
OBSAM.
Memòria del Projecte Final de Carrera [febrer 2008]
Disseny d'un sistema d'i ndicadors
socioambiental del C amí de Cav alls

ambientals

en

cami ns

i

diagnosi

Projecte de final de carrera de la llicenciatura de Ciències Ambiental per investigar possibles
indicadors de monitoratge de l’evolució dels aspectes socials i ambientals de l’entorn de
camins d’ús principalment turístic i recreatiu. Aplicació de prova sobre el Camí de Cavalls de
Menorca. Conveni Universitat Autònoma de Barcelona – OBSAM.
Memòria del Projecte Final de Carrera: sector sud-oest [febrer 2009]
Memòria del Projecte Final de Carrera: sector nord-est [febrer 2009]
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Tercera edició, any 2010
El Jurat va acordar atorgar el Premi Antoni Monserrat i Moll al mèrit estadístic en la seva
edició de 2010 a Miquel Alenyà i Fuster en reconeixement per la seva tasca en favor de
l’estudi de l’evolució econòmica de les Illes Balears a partir de l’aplicació de les dades
estadístiques com a instrument d’anàlisi de la realitat.
D’aquesta manera s’ha volgut reivindicar la tasca que dugué a terme en el marc dels informes
anuals de Sa Nostra, sota la seva direcció i en bona part elaboració pròpia, es va anar
construint una base de dades destinada a recollir la informació disponible, sistematitzar-la,
regularitzar-la, evitar-ne les interrupcions i els talls i homogeneïtzar-la. Aquesta base s’estén
des de 1970 a 2000. Conté dades anuals d’àmbit territorial, agregats monetaris expressats en
pessetes corrents i constants, i alguns desglossaments per illes. Més concretament, incorpora
dades de població de dret i de fet, nombre de turistes per nacionalitats d’origen, estada
mitjana general, totals de pernoctacions turístiques, producció i VAB dels serveis d’allotjament
turístic, despesa turística complementària i producció turística agregada, ingressos regionals
per turisme, 33 quadres del VAB desglossat pels 4 sectors productius i 25 branques d’activitat,
33 quadres de la demanda desglossada per agregats de la comptabilitat regional (demanda
interna, demanda externa i producte interior brut), amb indicació de les variacions reals i
monetàries dels agregats econòmics, desglossament de la producció i la demanda per illes
(1996-2000), renda familiar disponible per components (1996-2000), consum i estalvi (19962000), excedent d’explotació i salaris (1996-2000), producte interior brut i renda per habitant.
Aquesta base de dades de les principals macro magnituds estadístiques regionals conforma un
registre històric d’un inestimable valor i és un dels legats més importants que ens ha deixat
l’obra completa dels 33 anys dels Informes, sota la direcció i el treball importantíssim aportat
pel mateix Miquel Alenyà, sense la qual aportació, avui en dia no seria possible fer-ne ús.
Igualment es vol reconèixer la seva aportació bibliogràfica amb obres com: Balears y el coste
de su economía (1978); Una política econòmica per a les nostres Illes (1979); La comptabilitat
regional de les Illes Balears (1982); Introducció a l’economia de Balears (1984); 7 realitats
socials de les Illes Balears (1999); 12 realitats socials de les Illes Balears (2001). Així com la seva
participació en d’altres publicacions com L’economia balear 1970-2010 (2010), coordinat
juntament amb Ferran Navinés, a més de les seves aportacions mitjançant articles i
comentaris que han estat publicats la premsa i revistes especialitzades.
Dades biogràfiques de Miquel Alenyà
Nascut a Palma l’onze de novembre de 1939. Llicenciat en Ciències Econòmiques per la
Universitat de Barcelona (1967). Diplomat en Direcció d’Empreses per l’IESE (Barcelona). Ha
estat professor ajudant d’Hisenda Pública de la Facultat de Ciències Econòmiques de la
Universitat de Barcelona i és professor de llengua catalana per l’Estudi General Lul·lià de
Mallorca.
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La seva activitat professional la inicià a partir de
l’any 1968 a Palma com a professor d’economia
de l’Escola de Turisme de les Balears i de
l’Escola de Turisme de la Mediterrània, i va
començar a publicar articles d’economia al
butlletí de la Cambra. Al llarg d’aquests 33 anys
Miquel Alenyà ha liderat com a col·laborador de
redacció de l’Informe Econòmic i Social de les
Illes Balears (fins 1973), Evolució econòmica de
les Balears (a partir de 1974-1997),
posteriorment coordinador executiu (19751984) i, finalment, director (1989-2001) de la
publicació anual Evolució econòmica de les
Balears, que a partir de 1998 reprèn el nom d’
Informe Econòmic i Social de les Illes Balears, de
Caixa de Balears “Sa Nostra”.
En el moment del lliurament del premi Miquel
Alenyà exercia els següents càrrecs i
col·laboracions: president de Creu Roja de les
Illes Balears (des del 2003); vocal de la Comissió
Nacional d’Inversions de Creu Roja Espanyola
(des
del
2005);
vocal
del
Consell
d’Administració dels Hospitals de Creu Roja
Espanyola (des del 2005); conseller del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) en representació del Govern de les Illes Balears (des
del 2001); col·laborador de la Memòria del CES sobre l’economia, el treball i la societat de les
Illes Balears i acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de les Balears (des del
2005).
Igualment ha estat: subdirector general de Caixa de Balears “Sa Nostra” (2000-2004); directorgerent de la Fundació Sa Nostra (2001-2004); director de l’Obra Social i Cultural i Director de
Recursos Humans de Sa Nostra (1998-2000); cap del Servei d’Estudis Socials i Econòmics de Sa
Nostra (1989-2001); cap d’Anàlisi de Gestió de Sa Nostra (1989-2000); president del Cercle
d’Economia de Mallorca (1984-85); president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de les Illes
Balears (2007-2009); president de l’Obra Cultural Balear (1987-1989); vocal del Consell
d’Administració de GESA (1982-1996); vocal del Consell d’Administració de Lignitos SA (19861996); vocal del Consell d’Administració d’EMAYA (1988-92); vocal del Consell Assessor de
l’Institut Balear d’Economia, de la Conselleria d’Economia i Hisenda del Govern (1989-2001);
director regional del Banc Industrial de Catalunya i assessor i impulsor del Cercle d’Estudis
Econòmics de les Illes. També ha estat guardonat amb el Premi Ramon Llull en reconeixement
pels seus mèrits en el camp de l'anàlisi econòmica, atorgat pel Govern de les Illes Balears.
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Miquel Alenyà també destaca, per la seva gran formació humanista, per les seves aportacions
al camp de la cultura, on es poden destacar com a crític d’art, les anàlisis biogràfiques de
Ricard Anckermann (1991), Joan Bauza (1992), Llorenç Cerdà (1993), Joan Fuster (1995), i Pere
Quetglas –Xam- (1995), i la publicació del treball La pintura moderna a Mallorca: 1830-1970
(1993). A part és col·laborador de la Gran Enciclopèdia de Mallorca i fa part del consell de
redacció de la Gran Enciclopèdia de la Pintura i Escultura a les Balears.

125

12.

Administració interna
Gestió econòmica i financera
L’administració de l’Ibestat ve determinada per la seva
constitució com a entitat autònoma l’any 2008 i la conseqüent
assumpció de la major part de les funcions administratives que
abans es realitzaven des dels serveis centrals de la Conselleria
d’Economia i Hisenda.
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12.1 Creació dels srveis generals de l’Ibestat

La posada en marxa de l’Ibestat a partir de dia 1 de gener de 2008, implicà la seva constitució
com a entitat autònoma adscrita a la Conselleria d’aleshores Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, fruit de l’aplicació del que es preveia a la Llei 3/2002, d’estadística i al Decret
127/2007, d’organització i funcionament de l’Institut.

Serveis autònoms: gestió econòmica i financera
Per a l’exercici de 2008, els pressuposts autonòmics ja contemplen de manera plenament
efectiva la secció 77 corresponent a l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (Ibestat). Això
comporta la creació d’un sistema propi d’Unitat de Gestió Econòmica i de serveis de
contractació desvinculats dels de la Conselleria d’Economia i Hisenda.
Aquesta separació, però, no es pogué dur a terme de manera immediata, ja que no es dotà a
l’Ibestat de personal per dur a terme aquestes funcions, el que suposà que durant un període
transitori es continuessin prestant els serveis d’UGE i de Contractació des de la Conselleria.
La resolució d’aquesta situació comportà la requalificació d’una plaça de cap de secció
(inicialment vinculada a producció estadística) perquè es fes càrrec d’aquestes funcions dins
l’Ibestat. Es tractava d’una plaça no coberta, per trobar-se la seva titular en serveis especials, la
qual cosa ha implicat la interinitat de la funcionària que ha assumit aquestes funcions. Superat
un complex període de formació referent a la gestió i execució pressupostària i la contractació,
a finals d’any 2008 els Serveis Generals de l’Ibestat ja havien assolit el seu funcionament amb
una certa autonomia. No obstant això, no cal negar la feblesa que comporta la interinitat
d’aquesta solució, fet que posa en perill la continuïtat o gestió autònoma dels serveis generals
de l’Ibestat.

Serveis compartits amb la Conselleria d’Economia i Hisenda
Per altre part, i ateses les reduïdes dimensions de l’Ibestat, no tenia sentit plantejar dotar
aquesta entitat autònoma amb uns serveis propis per a la gestió tant del personal com pel que
fa a les qüestions d’assessoria jurídica, d’assessoria lingüística o dels serveis dels ordenances.
Totes aquestes funcions continuen prestant-se des de la Conselleria d’Economia i Hisenda, a la
qual està adscrit l’Ibestat.
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12.2 Pressupost estadístics

(De l’IBAE a l’Ibestat)

Els pressuposts de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears corresponen a la Secció 77 del
pressupost de la Comunitat Autònoma, la qual cosa fa que a efectes pràctics la seva formació i
execució sigui la mateixa que la que es podria donar en qualsevol altre conselleria del Govern.
Els preceptes del Decret 128/2007, de 5 d’octubre, d’organització i funcionament de l’Ibestat,
tot i disposar una regulació específica per les finances de l’Institut, s’ha de dir que aquestes
queden subsumides pel procediment general que regula l’aprovació i execució dels distints
pressuposts autonòmics. Abans de la constitució de l’Ibestat com a entitat autònoma els
pressuposts de l’Ibestat estaren vinculats a la conselleria competent en matèria estadística
(Seccions pressupostàries 14, 16 i 21, segons el moment polític). El pressupost de l’Ibestat,
bàsicament es concentra en tres capítols: I. Personal, II. Despesa corrent. i VI Inversions.
Capítol I de personal. Sustenta el funcionariat adscrit a l’Ibestat. Val a dir que aquesta partida
pressupostària no dóna cobertura a tot el personal que presta els seus serveis a l’Ibestat, ja
que els llocs base no vinculats a l’especialitat d’estadística, corresponen tots a la plantilla de la
Conselleria d’Economia i Hisenda, i estan assignats a la Direcció General d’Economia, la qual els
cedeix a l’Ibestat. Aquesta situació no fa més que mantenir la vinculació d’uns llocs de feina
que abans de la constitució de l’Ibestat com a entitat autònoma ja prestaven els seus serveis al
Departament d’Estadística de la Direcció General d’Economia, més conegut com a Institut
Balear d’Estadística (IBAE). Val a dir que durant els anys 2005 a 2007 les despeses de personal
referent als funcionaris assignats a tasques estadístiques es computaren conjuntament amb els
de la resta de la Direcció General d’Economia.
Capítol II de despesa corrent. Aquest és un capítol que presenta també unes característiques
especials, ja que encara que hi ha precedents de la seva existència durant l’etapa de l’IBAE, és
amb la constitució de l’Ibestat que totes les despeses vinculades a la despesa corrent de
l’entitat son assumides per aquest capítol del pressupost propi. En aquest sentit, només hi ha
una escepció, i aquesta és la que ve determinada pel pagament del lloguer de la seu de
l’Ibestat, al carrer de Sant Sebastià, núm. 1, primer pis, que continua essent assumida per la
Conselleria d’Economia i Hisenda.
Capítol VI de inversions. Aquest és el capítol que permet dur a terme les corresponents
inversions a l’Ibestat. Els trets que han caracteritzat l’execució d’aquest capítol posen el seu
accent en la creació del nou institut estadístic autonòmic. Això és la inversió en la imatge
corporativa de l’entitat; en l’adquisició i adaptació de programari pel tractament de dades
estadístiques; l’adquisició de material informàtic, la difusió de les dades estadístiques (nova
pàgina web i publicacions); i la promoció dels productes estadístics que elabora l’Ibestat per
garantir-ne el seu accés per part de la ciutadania. Una menció especial mereix l’apartat de
formació, tan del nou personal de l’Ibestat com d’altres col·lectius que puguin estar
interessants en l’adquisició de coneixements estadístics. Finalment han format part d’aquest
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capítol la contractació de tota una sèrie de serveis externs que han estat fonamentals per
poder dur a terme l’explotació i l’execució de tota una sèrie d’operacions estadístiques, sense
les quals l’Ibestat no hauria pogut dur a terme bona part de l’activitat que li encomana el
vigent Pla d’Estadística de les Illes Balears.
Els pressuposts assignats a
l’Ibestat o al que en el seu
800.000
moment fou l’IBAE, com a
700.000
òrgan central d’estadística
600.000
de la Comunitat Autònoma,
ha evolucionat de manera
500.000
significativa al llarg dels
400.000
darrers deu anys. Això és
300.000
degut
als
canvis
de
200.000
tecnologies que han fet es
100.000
passés del paper com a
0
principal element de difusió
de les dades estadístiques a
l’ús,
gairebé
exclusiu,
d’internet com a suport per la difusió de la producció de l’Ibestat. Certament, tampoc es
poden obviar altres elements com els que ha comportat la crisi econòmica actual que ha
suposat una limitació pressupostària generalitzada en totes les administracions públiques.
Evolució Capítol VI Inversions - IBAE /Ibestat en €

EVOLUCIÓ PRESSUPOSTS IBAE (1999 a 2007) / Ibestat (2008 a 2011)
Capítol 1.

Capítol 2.

Capítol 6.

Variació
Capítol VI

1999

448.629

12.415

120.202

2000

578.177

13.222

405.683

238%

2001

572.856

9.544

695.755

2002

618.999

2003

621.037

2004

434.158

Capítol 7.

TOTAL

Variació any
anterior

581.245
15.194

1.012.279

74%

72%

1.278.156

26%

691.164

-1%

1.310.163

3%

6.000

708.443

2%

1.335.479

2%

6.000

473.311

-33%

913.469

-32%

2005

419.049

-11%

419.049

2006

444.149

6%

444.149

2007

450.000

1%

450.000

2008

478.183

15.000

410.000

-9%

903.183

2009

636.048

45.000

418.220

2%

1.099.268

22%

2010

647.616

25.960

241.000

-42%

914.576

-17%

2011*

577.118

24.667

161.503

-33%

763.288

-17%
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(*) Els pressupost de 2011 respon a la pròrroga de l’exercici anterior. No obstant això, les xifres que es
presenten estan minorades d’acord amb el bloqueig pressupostari que ha determinat el Govern en
referència a les quantitats realment disponibles.
En els exercicis pressupostaris de 2005 a 2007, els capítols 1 i 2 estaven integrats a la Direcció General
d’Economia, per la qual cosa no hi figuren.

Liquidació pressupostària
Pel que a la liquidació dels pressupost de l’Ibestat s’han aconseguit uns nivells alts d’execució,
d’acord amb la informació que seguidament s’assenyala:

Pressuposts liquidats – Nivell d’execució (%)
Capítol 1.
Personal

Capítol 2.
Despeses
corrents

Capítol 4.
Transf.
corrents

Capítol 6.
Inversions
reals

TOTAL

2008

88’31

93’24

-

98’52

92’81

2009

97’40

65’91

99’99

96’43

95’86

-

97’56

94’76

2010*
94’25
81’77
(*) Liquidació provisional

Dades pressupostàries comparatives dels instituts autonòmics d’estadística (OCECAs)
A títol d’exemple i per a l’exercici 2010 (any tipus), les dades del pressuposts són les següents:
Capítol 1.

Capítol 2.

Capítol 4.

Capítol 6.

Capítol 7.

Capítol 8.

Personal

Despeses
corrents

Transferèn.
corrents

Inversions
reals

Transferèn.
de capital

Actius
financiers

2010
Andalusia

TOTAL
4.078.561

1.702.004

490.136

6.508.636

Aragó

790.616

198.421

36.400

145.989

667.500

Astúries

316.560

286.451

99.177

1.902.000

98.000

Cantàbria

942.390

672.000

105.500

55.000

1.774.890

Castella-Lleó

645.882

33.564

172.105

1.425.464

2.277.015

Castella-LaMan.

878.280

496.740

232.960

447.050

10.000

2.065.030

Catalunya

6.475.716

1.990.702

6

1.730.000

30.000

10.226.424

Com.Valenciana

2.490.130

480.250

104.000

203.309

64.119

3.044.752

381.323

647.616

25.960

Illes Canàries

1.688.211

327.626

Madrid

2.402.560

123.796

Múrcia

946.968

159.522

Navarra

677.503

País Basc
Rioja (la)

Extremadura
Galícia
Illes Balears

25.000

205.000

12.779.337
1.838.926
11.000

2.713.188

19.500

3.093.880

266.250

533.678

1.228.460

4.679.535

241.000

914.576

1.301.005

12.021

3.533.863

2.663.750

5.190.106

57.588

225.000

1.389.078

738.048
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11.922

1.427.503

8.357.326

4.707.438

43.246

1.110.889

394.104

112.100

11.000

6.200

20.101

14.239.000
523.404
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Rati pressupostari per habitant comparatiu
dels instituts autonòmics d’estadística (OCECAs)
2010 com a any tipus

OCECA-2010

Habitants

Pressupost en €

€ por habitante

Andalusia

8.370.975

12.779.337

1.53

Aragó

1.347.095

1.838.926

1.37

Astúries

1.084.341

2.713.188

2.50

592.250

1.774.890

3.00

Castella-Lleó

2.559.515

2.277.015

0.89

Castella-La Manxa

2.098.373

2.065.030

0.98

Catalunya

7.512.381

10.226.424

1.36

Com. Valenciana

5.111.706

3.093.880

0.61

Extremadura

1.107.220

533.678

0.48

Galícia

2.797.653

4.679.535

1.67

Illes Balears

1.106.049

914.576

0.83

Illes Canàries

2.118.519

3.533.863

1.67

Madrid

6.458.684

5.190.106

0.80

Múrcia

1.461.979

1.389.078

0.95

636.924

1.427.503

2.24

País Basc

2.178.339

14.239.000

6.54

Rioja (la)

322.415

523.404

1.62

OCECAs*

46.864.418

69.199.433

1.48

Espanya /INE

47.021.031

217.597.860

4.63

Cantàbria

Navarra

(*) No inclou Ceuta i Melilla.

Aquesta memòria està pendent de revisió lingüística
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